
Piotrków Tryb. 30.05.2012r. 

Nasz znak : DPS/II/ /12r.  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 

publicznych ( Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późń. zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego na : 

„Dostawa : 3szt podnośników jezdnych przeznaczonych do transportu pacjentów w pozycji 

leżącej, półleżącej lub siedzącej oraz 2szt zmywarek wolnostojących do naczyń stołowych 

wykonanych ze stali nierdzewnej i 1szt zmywarki wolnostojącej do naczyń stołowych „ 

kapturowej „ wykonanej ze stali nierdzewnej dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie 

Trybunalskim „ do dnia 28.05.2012r. do godz. 10.00 wpłynęły cztery oferty:  

1. TopGastro 

Grzegorz Kowalski 

52-319 Wrocław, ul. Karmelkowa 66 

NIP 894-183-98-51 Regon 020564158 

wartość netto oferty : 15.660,00zł dotyczy II części postępowania 

wartość brutto oferty : 19.261,80zł 

2. akson spółka jawna 

PADJASEK-KRYSOWSKI 

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 47 

wartość netto oferty : 13.331,00 zł dotyczy I części postępowania 

wartość brutto oferty : 14.397,48 zł 

3. A-BIS Urządzenia Gastronomiczne 

Mieczysław Górski 

83-010 Straszyn, ul. Starogardzka 42-44 

NIP 5832189909 REGON 191373419 

wartość netto oferty : 18.800,00 zł dotyczy II części postępowania 

wartość brutto oferty : 22.936,00 zł 

4. „FOKUS” Halina Kuphal 

94-039 Łódź, ul. Wróblewskiego 128 

NIP 727-100-64-03, REG. 470945423 

wartość netto oferty : 12.315,34 zł dotyczy I części postępowania 

wartość brutto oferty : 13.300,57 zł 

Informuję że: 

a) oferty Nr : 1, 2 ,4 spełniają wymagania zawarte w SIWZ.  



b) oferta Nr 3 została odrzucona na podstawie art 89ust. 1 pkt. 2 tj. 

-Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli : jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3. 

c) wybrano ofertę z najniższą ceną brutto dotyczącą I części postępowania tj. :  

„FOKUS” Halina Kuphal 

94-039 Łódź, ul. Wróblewskiego 128 

NIP 727-100-64-03, REG. 470945423 

wartość netto oferty : 12.315,34 zł  

wartość brutto oferty : 13.300,57 zł 

Umowa z w/w firmą zostanie zawarta w dniu 11 .06 2012r. w siedzibie Zamawiającego. 

d) wybrano ofertę z najniższą ceną brutto dotyczącą II części postępowania tj. : 

TopGastro 

Grzegorz Kowalski 

52-319 Wrocław, ul. Karmelkowa 66 

NIP 894-183-98-51 Regon 020564158 

wartość netto oferty : 15.660,00zł  

wartość brutto oferty : 19.261,80zł 

Umowa z w/w firmą zostanie zawarta w dniu 11 .06 2012r. w siedzibie Zamawiającego. 

 

 


