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przedmiot zamówienia:
Analizator składu mięsa, farszu oraz wyrobów gotowych

Informacje ogólne
ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówieni

a

(Zaproszań".d"_:ĘlĘa

ofert) (ZaPYtanie

roku o godzinie
zslane * ja.f"3
,,ogłoszeniem" zostało upublioznione w dniu t1,.l2.20l5
""iśoi
16.2l poprzez:
_zamięszczęnigogłoszonia na stronie głównej ZakładuRzeźniczo-Wędliniarskiego Bara Jacek Pod adręsem
internetowym www.zrwbara.pl

.r[.t"*"l

_wywieszeuie ogłoszeniaprzy sohodaoh głównych na głównej klatce sclrodowej budynku biurowego
-

trzoch potencjalnych wykonawców:
wysłanie gfgrty pismom poleconym zapotvłierdzenięm odbioru do
(01) Weindich spółkajawna, ul. Adamieckiego 8,41-503 Chorzów
(02) ,,Foss Polska"sp z o,o., irl. Osmńska 14,02-823 Warszawa
dr Krzysztof Michalski, ul. Smardzewska 14,60_1,6I
(03)

.

,Niran,,

Pozrń

Termin sldadania ofert

godzinie 14,00
Termin składania ofeń upływałw dniu żI grudnia2Oi5 roku o
w forrnie papierowej do dnia
ofeńę uważa się ra ńożoną w terminie , jeż_eli zamawiający otrąnnał ofeńę
21 erudnia do eodziny 14.00.
Nie dopuszczano innej ąił papierowa formy składania ofeń,
W terminie składania ofort to jest do dnia

,

ż7 grudńa2015 roku lYpłynęłydwie oferĘ, a mianowicę:

Chorzów
oferta ńożonaprzoz: Weindich spółkajawną ul. Adamieckiego 8,41_503
oferta ńożnlaprzez: ,,Foss Polska"sp z o.o., ul. osmańska t4,az_8z3,Warszawa

Po terminie składania ofert (w dniu 23 grudnia 20t5 rokl) wpłynęła:

Ofęrtańożalaprzęz,J,Iiran'drKrzysztof

*"Hifi,o"§#ffi

H_-ffi J,hŁ'Jfi

Bara Jacek
42460 Boguchwałowice

Strona 01
,,Progfin" sp. z o.o., tel.

e6ó

18-65

Ponieważ postępowanie nie było prowadzone na podstawie Ustawy z dniaZ9 stycaria 2004 ro}rr Prawo
zamówień publiczrych" Qz.\J.2004 Nr19 poz.l77) nie ma zastosowania art.27 ust 5 poprzednio
wspornnianej ustaTyy, mająnatomiast zastosowanie przepisy 7.awarta w dokumencie ,,Zasady
konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-202a" zwanę dńej ,,Zasadami konkurencfności".

Ust. 12 Zasadkonkurenoyjnośoi stanovri, iż ,,OferL!| złożone po terminio składania ofeń, olreŚlonym
zapfianils ofertowym benefi cj ont niezwłoczrię z§vraca oferentom."

TV

Zgodntz tym zapisom Ofońa przesłaaaprzoz ,§iran" dr Krzysztof Michalski. ul. SmardzeWska 14, 60,16I

pózrrń zostaoi"-"wrócona Składającemu Ofertę to jest podmiotowi gospodarczemu ,,NiTan" dr Krzysztof
Michalski, u1. Smardzewska !Ą,60-161 Poznń,w dniu 23 grudnia 2015 roku bez zapozlawaaia się z jej
zapisami, to jest bez otwierania kopeĘ.
'Wynikwy-boru oferty
Spośród dwóch ofert otrzymanych w terminie obydwie spełniĄ wymagania opisane w Ogłoszoniu o
wizczęoiu postępowania o udzielenię zamówionia.

W wyniku oceny wybranazostała oferta podmiotu gospodarczogo:
,,Foss Polska"§p z o.o., ul. Osmańska t4,02-823 Warszawa
ze względu na okzymanie większej ilośoipunktów.

Jędnocześni e oglaszĄąoy pragnie serdecanie podziękowaó wszystkim składająoym ofertę

Jednocześnie informujemy, żę w dniu

ogłoszenie
-

o

dzisiejsąp

wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia
(Zaproszenia do składania ofeń)
Zapytanie ofeńowe

zostanie zdjęte ze strony internetowej Ogłaszającego
i zastąpione niniejsrym dokumentem
to jest dokumentem
O

głoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia

-

(Zaproszenia do składania ofeń)

\ilynik postepowania

o udzielenie zamówienia ofertowego

Protokółwyboru oferty
Bara
Szczegółowy protokół iruyboru oferty dostępny jest w ZakładńeRzgŻńczo-Wędliniarskim
JaceĘ ul. Wolnoś ci 32a, 42-460 Mierzęcice
Za Komisję Wyborrr Oferty:

Zakład Rzeźniczo,Wędli niarakl
Bara Jacek
42460 Boguchwałowice
ul. Buczka 6

Ogloszenie sklada się z _02_ stron
Każdostronnicowo po clpisano

telJfax: (032) 288 79 15,391 00
Ńtp:

oąg-ooo,tgłs

Właściciel- Przewodniczący Komisji Wyboru OferĘ
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