
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
 
Karniowice dn. 2012-02-25 
Znak sprawy: MODR/PN/2014/1 
 
 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, os. XXXV-
lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice działając na podstawie art. 92 ust 1, pkt. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 Nr 
223 poz.1655 oraz z 2008 Nr 171 poz. 1058 z późniejszymi zmianami) informuje, 
iż w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego znak sprawy: 
MODR/PN/2014/1 na dostawę artykułów biurowych dla Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach na rok 2014, w trybie 
przetargu nieograniczonego wybrał ofertę złożoną przez firmę: 
 
Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. 
30-723 Kraków, ul. Golikówka 7 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ, zaproponowana 
cena wykonania zamówienia nie przekracza kwoty, jaką zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na realizację zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Jedynym 
kryterium oceny ofert była cena – 100% = 100 pkt. 
 
Podpisanie umowy planowane jest na dzień 28.02.2014 r o godz. 15;00. 
 
W załączeniu: 
1. Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia znak: MODR/PN/2014/1. 
2. Informacja o otrzymanej przez poszczególnych oferentów indywidualnej 

punktacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak: MODR/PN/2014/1. 
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Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę,  
postępowanie MODR/PN/2014/1 
 

Wymagane warunki 
Numer oferty  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Spełnienie warunków 
określonych w art. 22 ust. 1 
Ustawy. 

spełnia/ 
nie spełnia*         

Brak przesłanek 
prowadzących do 
wykluczenia z postępowania. 

spełnia/ 
nie spełnia*         

Zgodność oferty z warunkami 
przetargu. 

spełnia/ 
nie spełnia*          

Zatwierdzenie projektu 
umowy. 

spełnia/ 
nie spełnia*         

* niepotrzebne skreślić 
 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, postępowanie MODR/PN/2014/1 
 

Nr oferty Liczba pkt w kryterium cena Razem 

1 100,00 100,00 
   

 
 
 
  Ilona Szlachta. ……………. ………… 
(podpis osoby sporządzającej protokół)                                                                                                                                  Karniowice, dnia 2014-02-25                …………………………… 

                                                             Zbigniew Tomaszek 
                                                                                                                                                                                                   (data i podpis kierownika zamawiającego) 


