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oznaczenie sprawy ZUK 06.2009

1. Zamawiający

Pełna nazwa zamawiającego:

2. Przedmiot zamówienia

3. Oferta wybrana

Nazwa Wykonawcy:

Adres: 

Telefon: fax:

4. Inne informacje

A.

B.

EURO-TRANS Paweł Kusyk
66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Żeglarska 40/3

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w załączonym druku ZP-12.

(+48 95) 752 02 66

Wybrano ofertę która uzyskała najwyższą ocenę punktową, zgodnie z wymaganiami SIWZ.

(+48 95) 752 02 66

dostawa używanego samochodu ciężarowego z urządzeniem bramowym umożliwiającym przewóz kontenerów typu KP-7.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia, określa SEKCJA II w ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz Załącznik nr 1 do SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w załączonym druku ZP-21.

Andrzej Okpisz     Dyrektor16/11/2009

.....................................................

.....................................................

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie

ZAWIADOMIENIE o WYBORZE OFERTY

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)



oznaczenie sprawy ZUK 06.2009 DRUK ZP-12

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*
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* niepotrzebne skreślić

oznaczenie sprawy ZUK 06.2009 DRUK ZP-21

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr 
oferty

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Pieczęć zamawiającego

Pieczęć zamawiającego

Beata Nowak     Kierownik zamówienia

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Beata Nowak     Kierownik zamówienia16/11/2009
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Liczba pkt w kryterium
.................................

1

Leszek Michalik    

100,0

Leszek Michalik    

Liczba pkt w kryterium
.................................

(podpis osoby sporządzającej protokół)

Liczba pkt w kryterium
C E N A

Liczba pkt w kryterium
.................................
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.

.

.

.

.

.

Okres gwarancji*Termin wykonania*

.
12

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

.

4 dni

Cena*

.

1
119 990,00 złEURO-TRANS Paweł Kusyk

66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. 
Żeglarska 40/3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Warunki 
płatności*

.

--------------

.

13/11/2009

100,0

Liczba pkt w 
kryterium

.................................
Razem
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