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Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego

Wa$za$'a' 7 sieĘnia 20l3 r.Znak spta*y:2lZP/2013

Adresat:
Wszyscy wykonavcy

DaIyczy: części I' I]I' X 1X]I] poslępowąnia o udzielenie z ówienia pub1iĆ:'€go 7?.]J dostawę sprzętu
Ężwiarskicgo, hok€jo\yego oraz specjalisĘcznej odŻieży spońowej dla Polskie8o związku
Łyź\r'iarstrva są bki€go

Działając na podstawie ad. 92 ustaw'v z dnia 29 stycznia 2004 r' Pra\\,o Żamówień publjcznych (Dz. U.

z 2010 roku Nr 113, poz' 159 ze zfi') (dalei P.u.p.), Polski Związek Łyżwiarstwa szybkiego

informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące ofelry dla części ]' I]I' x i XIII

zamówienia:

*(5'628.43 PLN wg średniego kursu NBP z dn. 29'07.20] 3 r. wynoszącego 'l,23 ] 9 PLN/1€)

Zamalviając1' dokonał oceny i porównania złożon)'ch ofeń nie podlegających w-'"kluczeniu ani

odrzuceniu. Jedynym kry.terium w postępowaniu była naikorzystniejsza cena. Jako najkorzystniejsŻą

w części I i IlI zamó\rienia pos1ano$ił Wybrać of'eftę złożorrą przez Wykonalvcę: Fima-Handlowo

częśó zamówienia Nr oferty NaŻwa wykonawcy, adres Cena hrutto

Filma l_landlo*,o-Ushgowo-
Produkc na STAN-SKATE
Hermanówka l3
] 6-06] Jtrchnon'icc Kościelnv

29.000,07 PLN

III

Firma-Hand1owo-Usługowo-
Produkcy.jna STAN-SKATE
Hennanówka i3
] 6-06] Juchno*,iec Kościelnv

24.000-01 PLN

x 2
Schaatsenfabr ick Viking bv
Palmpolstrnat 100 I327 CJ Almere
'fhe NetherLands

1.330,00 Euro*

XIII
OTCF Sp. z o.o. Adrian Wiercigroch,

ul. Ocbota l'{. 32-020 Wieliczka
s0.02s.20 PLN



Usługowo- Produkcyjna STAN-SKATE, Helrnanówka 13. 16-06] JLLchno*,iec Kościelny' oleńa

ollzylała po 100% punktów w każdej części zamówienia; lv części X Żamówienia postanowił

$'ybrać ofeńę złÓŻoną pfzez wykonawcę: Schaatsenfabrick Viking bv Palmpolstraat ]00, 1327 cJ

Almere, The Netherlands' ofeńa otlzynała l00% punktów; w części XIII postanowił $Tbraó of'eńę

złożoną przcz oTCF Sp. z o.o. Adrian Wiercigroch. ul. ochota ]4, 32-020 wieliczka. ofefta

otr4,mała l00% punktóq '

Zamawiający prŻelviduje zawarcie uno\\Y w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie

kótszynr niż ] dzięń od dnia przesłania zawiadomienia o wyborŻe najkorzysmiejszcj o1'eńy' w

związku z faktem, iż zawiadomienie to Żosta]o przesIane $ sposob okcslon) $ an 27 Llst' 2 P.z'p..

(drogą elektronicŻną, faksem) oraz Ęvstąpiły okoliczności, o których mowa *,art. 94 ust' 2 pkt' 3 lit'

a) usiaw'v P.z.p., tj' w postępo't\.aniu prorvadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

mniejszej niż kwoty okcślone w przepisach BJdanych na podstawię ań. 1] ust. 8 ustawy P'z.p', nie

odżucono żadnej otarty i nie *,ykluczono żadnego lvykonawcy'

Podpi.1Zd € iającego


