Znak sprawy:

AT.272'26.2012

Katowice, dnia

OGLOSZENIE O WYBORZE OFERTY

l0

1O'2012r.

- Materiaty filtracine 2012

40-024 Katowice' ul Powstalic6w
Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w. Katowicach'
prawo
informuje, ze w. post9powanru
publicznych
gz
zam6wieR
ustawy
41a, na podstawie ait
i dostawq materialdw filtracyjnych
przeprowadzonym w trybie przetariu nieograniczonego- na sprzeda2
O_chrony Srodowiska w{zqstochowie, ul'
do pracowni Analiz Laboratoriurndojew6d"zkiego tnspektoratu_
laboratoryinel,
Bialej, ul. pi.tyruntoil 117 (kod cpV: 33696500-0 odczynniki

n"ir"*rt, i+lis

r Bielsku

zloZono 6 waznych ofert:
1.

.""" ol".o*"nu n"ito,6s

z3z,0Q

rl

cena oferowana

kryterium ocenY: cena - 100o/o
liczba pkt w ocenie komisii przetargowej

300 Bielsko - Biala

-

g
Alchem Grupa sp. z o.o., Oddzial Sl4sk, ut' l' Kaspro wicza /2 ',43

brtto"77 775'3621

- 228

34' 38 - 300 Gorlice
2. P.O.CH.,,CHEMIK" S.C., A. Bialoi, D' Kryca, ul' 1l'Listopada
."* oi".or"un" n"tto:60 468,00 zl, cena oferowana brutto:7 4 375'64 zl
kryterium oceny: cena - 100%o
liclba pkt w ocenie komis.ii prz etargowej - 240
Katowice
3. F.H. ODCZYNNIKI Agata Nobis, ul. Kosciuszki 227, 40 - 600
91
139'31 zl
brutto:
."n" oi"io*"nu n" ttot,i 4 og7 'oo zl, cena oferowana
kryterium oceny: cena ' 100o/o
liciba pkt w ocenie komisii prz etargowej - 195
4. LABART Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80

- 175 Gdatisk

cena oferowana brutto: 59 759'16

."nu of".ortin" n" tto:48 584,7lzl
kryterium oceny: cena - 100o/o
liczba pkt w ocenie komisii prz etargowej - 300

5. POCH S.A.., ul. Sowiriskiego 11, 44 - 101 Gliwice
668's6
cena ofero*ana nefto:6o 7o6,74 cena oferowana bruttoiT4
kryterium ocenY: cena - 100o/o
Iiczba pkt w ocenie komisii przetargowej - 240

zl

zl

Warszawa
Loth, Mariusz Malczewski sp. f., ul. Miqdzyborska 23, 04 - 041
zl
068'08
80
brutto:
."n, of".o*"nu n"tto: 65 096,00 cena oferowana
kryterium oceny: cena - 100o/o
liczba pkt w ocenie komisji przetargowet - 222
6. ANCHEM ewa M.

do realizacji zam6wienia ofertq nr 4
wojew6dzki Inspektorat ochrony srodowiska w_Katowicach wybral
poniewaz byla najtariszE ofert4 spelniaj4c4
ir'r,"y l_eeAni sp, o.o., ul. Limbowa 5, 80 - 175 cdafsk,
"w specynkacii istotnych warunk6w zam6wienia'
*yrnaguni,

"a.uite

