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==================
= =
=
===gednostka=tojskowa=4N4N==

=

=

=

=

=

=

rlK=OTJgo=iutego=

=
ldŁlpwbkfb==
l==
tYBlowb=kAghlowYpTkfbgpwbg=lcboTY=
=
=
wamawiającóW=
gednostka=tojskowa=4N4N=
rlK=OTJgo=iutego=
TTJPPM=Czarne==
obdlkW=TTMVUOSM4
kfmW=========U4PJN4JOUJT4N=
Telefon E=RVFUP=OM=OTV======faks===LRVLUP=OM=O4S=
bJmailW==jw4N4Nprzetargi@interiaKpl=
=

NK=

aziałając=na=podstawie=artK=9O=ustK=N=i=ustKO=z=dnia=O9=stócznia=OMM4=rK=mrawo=wamówień=mublicznóch==
(= z= późnK= zmianK)I= wamawiającó= informujeI= że= w= postępowaniu= prowadzonóm= = w= tróbie= przetargu=
nieograniczonego=o= wartości= szacunkowej= mniejszej= niż=kwotó=określone= w=przepisach= wódanóch=na=
podstawie= artKNN= ustK= 8= mzp= = na= = przedmiot= zamówienia= = W= = „= zakup= i= dostawa= „urządzeń= =
podnośnikowóchI=urządzeń=warsztatowóch=oraz=podnośników=kanałowóch”K=
kr=sprK==NRNLldJbremLOMNM=
=
ka=podstawie=artK=9N= ustKN=ustawó=mrawo= zamówień=publicznóch=z=dnia=O9= stócznia=OMM4rK= (=z= późnK=
zmK)I== komisja=przóstąpiła=do= dokonania=wóboru=najkorzóstniejszej= ofertó-=zgodnie=z= króterium= ocenó=
ofert=–=cena=NMMB=Z=NMM=pkt=
tóbór=ofertó=dokonanó=został==na=podstawie=niżej=przedstawionóch=króteriów=(nazwa=króteriumI=wagaI=
sposób=punktowania)W=
mrzó=wóborze=ofertó=zamawiającó=kierował=się==następującómi=króteriamiW=
=
ipK=
=
NK=

hróterium=
=
Cena=zakupu=i=dostawó=

taga=
=B=
NMM=

jax=ilość=
punktów=
NMM=

=
hróterium=CbkA==
CbkA=Ewartość=dostawó=ogółem=z=sATFW=NMM=mrkhTÓt=jAhpYjAikA=lCbkA==
lferta=z=najniższą=ceną=otrzómała=maksómalną=ilość=punktówI=oferta=z=wóższą=ceną=proporcjonalnie=
niższą=ilość=punktów=
·= hróterium=wóboru=ofert=bółą==oceniana==w=skali=M-NMM=punktówK=
·= pposób=dokonówania=ocenó=ofertW=
tartość=punktowa=ofertó=Z=ECk=W=CBF=x=NMMB=x=NMM=punktów=(max=NMM=punktów)=
gdzieW=Ck=–=cena=najniższa=spośród=złożonóch=ofertI=CB=–=cena=ofertó=badanej=
pposób=przóznawania=punktówW==
l= wóborze= najkorzóstniejszej= ofertó= zadecóduje= największa= ilość= punktówK= wamawiającó= udzieli=
zamówienia= tókonawcóI= któró= zaoferował= najniższą= cenęK= mozostałe= ofertó= zostaną= sklasófikowane=
zgodnie=z=ilością=uzóskanóch=punktówK==
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N)= t=zakresie=zadania=nr=N=złożono=dwie=ważneI=niepodlegające=odrzuceniu=ofertóK=
lfertó=złożóli=nLw=wókonawcóW=
lferta=nr=O=
„hifjAo”=ppK=gawna=
jariusz=korbert=hlitóński=
rlK=gagodowa=NS=
RPJMMT=trocław=
=
wadanie=nr=N==
tartość=nettoW=4R=RMPIMM=zł;=
tartość=bruttoW=RR=RNPISS=złK=
lferta=nr=P=
moYtATkb=mowbapfĘBflopTtl=eAkailtl=–=rpŁrdltb==
Aomli=Arkadiusz=dAiAp==
ulK=denK=lhrifChfbdl=TLOT=
URJTVV=Bódgoszcz=
wadanie=nr=N==
tartość=nettoW=44=4OMIMM=zł;=
tartość=bruttoW=R4=NVOI4M=złK=

=

aF= lferta=nr=O=
lbliczanie=punktacji=

ER4=NVOI4M=złW=RR=RNPISS=złF=x=NMMB=x=NMM=punktów=Z=VTISO=pktK=
bF= lferta=nr=P=
lbliczanie=punktacji=
ER4=NVOI4M=złW=R4=NVOI4M=złF=x=NMMB=x=NMM=punktów=Z=NMMIMM=pktK=
lferta= nr= P= złożona= przez= firmę= moYtATkb= mowbapfĘBflopTtl= eAkailtl= –= rpŁrdltb=
Aomli=Arkadiusz=dAiAp;=ulK=denK=lhrifChfbdl=TLOT;=URJTVV=BódgoszczI==Iw=zakresie=zadania=
nr=N=przedmiotu=zamówienia==uzóskała=w=króterium=ocenóW=cena=–=NMM=pktK=tókonawca=zaproponował=
najkorzóstniejszą=ofertę=cenową=spośród=złożonóch==i=nieodrzuconóch=ofert=K=
tóbrano=do=realizacji=zamówienia=najkorzóstniejszą=ofertę=złożoną=przez=tókonawcęW=
lferta=nr=P=złożona=przez=W==
moYtATkb=mowbapfĘBflopTtl=eAkailtl=–=rpŁrdltb==
Aomli=Arkadiusz=dAiAp==
ulK=denK=lhrifChfbdl=TLOT=
URJTVV=Bódgoszcz=
wadanie=nr=N==
tartość=nettoW=44=4OMIMM=zł;=
tartość=bruttoW=R4=NVOI4M=złK=
=
rzasadnienieW=
lferta= wóbranego= tókonawcó= odpowiada= wómaganiom= określonóm= w= ustawie= = z= dnia= O9= stócznia=
OMM4=rK=mrawa=zamówień=publicznóch=z=dnia=O9=stócznia=(=z=późnK=zmK)=oraz==spełnia=warunki=udziału=w=
postępowaniu=o=udzielenie=zamówienia=publicznego=określonego=w=pftw=i=uzóskała=największą=liczbę=
punktów= (= NMMIMM= pktK= )= zgodnie= z= króterium= ocenó= ofert= przójętóch= w= niniejszóm= postępowaniu= = =
(= króteriumW= cena= –= NMM= pktK= )K= tókonawca= zaproponował= w= zakresie= zadania= nr= N= przedmiotu=
zamówienia=najkorzóstniejszą=cenę=ofertową=spośród=złożonóch=i=nieodrzuconóch=ofertK==
modstawą=prawną=dokonanego=wóboru=jest=artK=9N=ustK=N=ustawó=mrawo=zamówień=publicznóchK=
ptreszczenie=ocenó=i=porównania=złożonóch=ofert==W=
t=prowadzonóm=postępowaniu=w=zakresie==zadania=nr=N=przedmiotu=zamówienia=złożono=O=ofertó=K=
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tómagane= warunki= udziału= w= postępowaniu= spełniło= O= = złożone= ofertóI= które= nie= podlegają=
odrzuceniuK= ppośród= ofert= niepodlegającóch= odrzuceniuI= wamawiającó= wóbrał= ofertę= z=
najkorzóstniejszą= cenąI= = która= uzóskała= największą= liczbę= punktów= (= NMMIMM= = pktK= )= a= oferta= niżej=
wómienionego=tókonawcó==złożona==na=przedmiot=zamówienia=zajęła=następującą==lokatęW=
kr. ofertó kazwa tókonawcó

O=

Adres tókonawcó iokata iiczba punktów

„hifjAo”=ppK=gawna= rlK=gagodowa=NS=
jariusz=korbert=hlitóński= RPJMMT=trocław=

ff=

VTISO=pkt=

=

=
O)= t=zakresie=zadania=nr=P==złożono=jedną=ważną=niepodlegającą=odrzuceniu=ofertęK=lfertę=złożył===
nLw=tókonawcaW=
lferta=nr=N=
pTboTfi=–=hlkf=mliphA=ppK=z=oKoK=
rlK=mrądzóńskiego=NR=
SNJ=R4S=moznań=
==
wadanie=nr=P==
tartość=nettoW=SP=MMMIMM=zł;=
tartość=bruttoW=TS=USMIMM=złK=
tóbrano= do= realizacji= zamówienia= najkorzóstniejszą= ofertę= złożoną= przez= tókonawcę= pTboTfi= –=
hlkf=mliphA=ppK=z=oKoK=rlK=mrądzóńskiego=NR;=SNJ=R4S=moznań=
rzasadnienieW=
lferta= wóbranego= tókonawcó= odpowiada= wómaganiom= określonóm= w= ustawie= = z= dnia= O9= stócznia=
OMM4=rK=mrawa=zamówień=publicznóch=z=dnia=O9=stócznia=(=z=późnK=zmK)=oraz==spełnia=warunki=udziału=w=
postępowaniu=o=udzielenie=zamówienia=publicznego=określonego=w=pftw=i=uzóskała=największą=liczbę=
punktów= (= NMMIMM= pktK= )= zgodnie= z= króterium= ocenó= ofert= przójętóch= w= niniejszóm= postępowaniu= = =
(= króteriumW= cena= –= NMM= pktK= )K= tókonawca= zaproponował= w= zakresie= zadania= nr= P= przedmiotu=
zamówienia=najkorzóstniejszą=cenę=ofertowąK==
modstawą=prawną=dokonanego=wóboru=jest=artK=9N=ustK=N=ustawó=mrawo=zamówień=publicznóchK=
ptreszczenie=ocenó=i=porównania=złożonóch=ofert==W=
t=prowadzonóm=postępowaniu=w=zakresie=przedmiotu=zamówienia=złożono=N=ofertę=K=
tómagane=warunki=udziału=w=postępowaniu=spełniła=N==złożona=ofertaI=która=nie=podlega=odrzuceniuK=
wamawiającó=wóbrał=ofertę=z=najkorzóstniejszą=cenąI==która=uzóskała=największą=liczbę=punktów==
(=NMMIMM==pktK=)K=
OK==
PK=
4K==

t=zakresie=zadania=nr=N=-=Termin=podpisania==umowó=określono=na=podstawie=artK=94=ustK=O=pktKN)=
ppkt=a)=ustawó=mzp==i=wóznaczono==na=dzień==MUKNOKOMNM=rK=
t= zakresie= zadania= nr= O= –= unieważniono= postępowanie= na= podstawie= artK= 9P= ustKN= pktI= N)=
ponieważ=nie=złożono=żadnej=ofertó=niepodlegającej=odrzuceniuK==
t=zakresie=zadania=nr=P=-=Termin=podpisania==umowó=określono=na=podstawie=artK=94=ustK=O=pktKP)=
oraz=ustK=O=pkt=P)==ppkt=a)=ustawó=mzp==i=wóznaczono==na=dzień==MUKNOKOMNM=rK=

=
altÓaCA=
L=J=L=ppłk=Andrzej=pwrTltfCw=
=
L=

=
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