
ZAMAWIAJ CY 

Miejski Zak ad Gospodarki Komunalnej 
UL. Pocztowa 2 

59-920 Bogatynia 
Nr zamówienia: ZP/2/2014                                                                                                   Bogatynia, dnia 06.08.2014r. 

 
                                          Zak ad Techniki Medycznej 

                          In . Marek Tokarz 
                      ul. Ogi skiego 6 

                              58-506 Jelenia Góra 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych  (tj. Dz. U. z 2013r.,        
poz. 907 ze zm.) w imieniu Zamawiaj cego – Miejski Zak ad Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuj ,                            
e w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:   „Remont cz ci Oddzia u Ginekologii w Szpitalu 

Gminnym  w Bogatyni - ZADANIE II – dostawa wraz z monta em materia ów systemu gazów medycznych,         
w ramach trybu przetargu nieograniczonego og oszonego na portalu UZP pod numerem 240842 -2014              
w dniu 18.07.2014r.  oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl 
 
wybrana zosta a oferta  nr 1  z ona przez:                                                            
 Zak ad Techniki Medycznej 
 In . Marek Tokarz 
 
 ul. Ogi skiego 6 
 58-506 Jelenia Góra 
 
Cena ofertowa brutto:      32.042,00 z  
 
Uzasadnienie wyboru: 
Zamawiaj cy przeprowadzi  badanie i ocen  z onej i niepodlegaj cej odrzuceniu oferty na podstawie 
kryteriów okre lonych w SIWZ tj. cena brutto = 100%. Oferta z najni sz  cen  ofertow  brutto, uzyska a 
najwi ksz  ilo  punktów wg kryterium oceny – cena ofertowa brutto – 100 %  
 
Wykonawcy wykluczeni –  nie dotyczy 
Oferty odrzucone – nie dotyczy 
 
Nazwy (firmy), siedziba i  adresy wykonawców, którzy z yli  oferty, a tak e punktacja przyznana ofertom w 
ka dym kryterium oceny ofert i czna punktacja: 

Nr                         
oferty 

Nazwa(firma) lub imi  i nazwisko oraz                                                   
adres wykonawcy 

Liczba pkt.            w 
kryterium            

cena – 100 % 

Uwagi 

1 
 

Zak ad Techniki Medycznej 
 In . Marek Tokarz 
ul. Ogi skiego 6 
 58-506 Jelenia Góra 
 

10 pkt. 
 

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

 
Zamawiaj cy – Miejski Zak ad Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dzi kuje za wzi cie udzia u w post powaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego.                                                     

                                                     
 

                                              Zamawiaj cy 
        
                                        

                                                      p.o. Dyrektora MZGK G ówny Ksi gowy 
                                                    mgr Anna Fryc 

 
  
                                                                                                                                 
 

 
 



 
 
 


