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Człowiek - najlepsza inwestycja

Program 
"Rewitalizacja sPołeczna W mieŚcie Bżeziny" realizowany w ramach projektu systemowego ,,Rewitalizacja społeczna,,WsPÓłfinansowanY ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europe,lskiego Funduszu Społecznego

lMleJskl *śłołjek i}onił* y $łi;łłt;;fi gJ
95-i}(;C §i7|.zin,.,
ul.. ślv. *nny 5,j

tel. 0 4S E74 1? 95 l*|.ltnxa-4t);374 tj?] B0
i\,jlD Ę.l,] .1r l/l qll \/J!r-l ,-.,a)-:.]a

o wyBoR"" -1:'#"#lilfrsz'J oFERTy

DotYczY Ptzetargvnieograniczonego na: ,,Dostawę i montażurządzeńedukacyjnych, sprzętu
sPortowo - rekreacYjnego, kajaków w ramach programu ,,Rewitalizacja społec zna w mieście
Btzeziny".
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Brzeziny, 17 .04,201 4 r.

ul. Św. Anny 57, informuje

publicznych ( Dz. IJ. z 2013

Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Btzęzinach, 95-060 Brzeziny,
zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień
r.,poz.907 zę zm.) w pov,yższympostępowaniu wybrano ofertę:

MARABUT Sp. z o. o.,32-070 Czernichów 451

Cena oferĘ:23 222,40 zł

Uzasadnienie: WYkonawca zŁożył ofertę, która spełniła wszelkie wymogi formalne i nie podlegała
odrzuceniu

Wtoku Przetarguzostały złoŻone dwie oferty na3 częścpostępowania tj. ,,Dostawa 8 kajaków
z wiosłami, kamizelkami ratunkowym i oraz przy czepą do przew ozukaj aków.''

L.p. Firma (nazwa) lub nazwisko i adres Wyt onawcy

1 vrAi(AłJU I sp, z o. o.,32-070 Czernichów 451

2. r.r.il.u. wlgraszeK, §zymon Mackiewicz,16-400 Suwałki, ul. 1 maja I2N55
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Człowiek - najlepsza inwestycja

Program ,,Rewitalizacja społeczna w mieŚcie Brzeziny" realizowany w ramach projektu systemowego ,,Rewitalizacja społeczna,,
wsPÓłfinansowanY ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Zgodnie z art,24 ust. 2 Pkt 4w/w ustawy informujemy, że z udziału w postępowaniu zostńa
wykluczona firma:

P.P.H.U Wigraszek, Szymon Mackiewicz,76-400 Suwałki, ul. 1 maja 12Al55

Uzasadnienie odrzucenia: Wykonawc a nie złożył podpisanego oświadczęnia o przynależności do
gruPY kaPitałowej oraz podpisanego formularza ofertowego, który zawiqa najistotniejsze dane
ofertY, WezwanY do uzuPełnienia oferty Wykonawca nie uzupełnił jej, wobec powyższego należało
uznaÓ, Że WYkonawca nie wYkazŃ spełnienia warunków udziału w postępowaniu, co skutkuje jego
wykluczeni ęm otaz uznaniem jego oferty za odrzuconą.

ZamawiĄący zaprosi do zawarcia umowy Wykonawcę
przetargowym tj. MARABUT Sp. zo. o.,32-070 Czemichów 451

l pktz ustawy pzp.
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wyłonionego w postępowaniu

w terminie zgodnym z art.94 ust.
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