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Katowice,16.02.2A12r.

Zamawiający :
Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, uł.Gliwicka 154, 40-859 Katowice.
Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej

ofeĘ

dot. postępowania a udzielenie zamowienia publicznego W sprawie nr 1/2012 na,,usługę
utruymania sprawnościtechnicznej i zapewnienia ciqgłoŚci pracy urzqdzen, instalacji i sieci
energetycznej, instalacji i sl.eci wodno-kanalizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury
technicznej w obiektach administrowanych przez Zakład Targawisk Miejskich w Katowicach,,.
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(Dz,U. z 2o1or. Nr 113, poz.759 - tekst jedno|ityz poŹniejszymizmianami)zamawiający
zawiadamia,ze w postępowaniuo udzie|eniezamowienia pub|icznegoW sprawie nr 112012na
usługę utrzymania sprawnościtechnicznej i zapewnienia ciągłościpracy urządzen, insta|acji
i sieci energetycznej, insta|acji i sieci wodno.kanaIizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury
technicznej w obiektach administrowanych przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach'',
prowadzonymw trybie przetargunieograniczonego,jako najkorzystniejszawybrana zostałaoferta
zltoŻonaprzez ZAKŁAD USŁUGOWO. HANDLOV1IYDrapczynski Sławomir,Sitko Roman Sp. j.,
u!. P|ebiscytowa1o2,41 - 409 MYsŁoW|cE.
Ubiegając się o udzie|enie zamowienia Mw wykonawca spełniłwarunki i wymagania
zamawiającego okreś|onespecyfikacją istotnych warunkow zamÓwienia. Przy zastosowaniu
okreś|onychspecyfikacją kryteriow oceny ofert i ich wag złoŻona przez wykonawcę oferta
punktow,tj. 100.
otzymałamaksyma|nąi|ość
W załączeniuprzyznana ofertom punktacja w kazdym kryteriumoceny oraz punktacjałączna.

Pouczenie:
W świetleart. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowie publicznych zamawiajqcy zawiera umowę
w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym niŻ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferĘ. Zamawiajqcy może zawzeć umowę w sprawie zamÓwienia publicznego przed upĘwem wlw
terminu,jeŻeli nie odrzucono iadnej oferĘ oraz nie vvykluczonożadnego wykonawcy.
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Punktacia prz

ofeftom

Nazwai adreswykonawcy
NumerofeĘ

LiczbapK w
kryteriumcena

Liczbapkt w
kryterium x>oooo(

Liczbapkt w
kryterium)oocoo(

Liczbapkt w
kryterlumrcoooo(

Liczbapkt w
kryterium)ooofix

Razem

PRZEDsIĘBIoRsTWo
PRODUKCYJNO
HANDLoWo UsŁUGovVE
29,63
16.606'00
zł.brutto
,,K.8.VOLfl Sp.z o. o.
(ryczaftmiesięczny)
ul.Zamkowa10
43-L78Ornontowice
Nr oferW1

xx)ffix

xxxxxx

x)fr)oo(

)o(no(x

29,63

ZAKŁADUSŁUGoWoHANDLOWY Drapczyski
100100
Sławomir'
SitkoRomans.j'
4.920,00zł.brutto
ul. Plebiscytowa
102
(ryczałtmiesięczny)
4L - 409 Mysłowice
Nr oferty2

xxx)ofi

xxxxxx

xxxno(

xxxxxx

100r00

(data i podpis kierownikazamawiającego|ub
osoby upowaznionel)

