Przedsiqbi orstwo Gospodarki Mieszka niowej Sp. z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Slupsk

PGM

Slupsk, dn. 26-01-201 8r.

Do Wykonawc6w bior4cych
udzial w postgpowaniu

Stupsk

Nr sprawy z llDPZIDlzOlS
Informacja

I.

o

wyniku postgpowania

Zamawiaj1cy: Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.,
76-200 Slupsk ul. Tuwim 4.

II.

Tryb i rodzaj zam6wienia:
l. Rodzaj zamSwienia: Dostawa
2.Tryb udzielenia zam6wienia: konkursu ofert do wartoSci 30 000 tys.

euro.

Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego:
,,Dostawa systemu kopertuj4cego dla PGM Sp. z o.o."

III.Informacja

o zlo2onych ofertach i wyborze

oferty najkorrystniejszej

l) Informacja

o zlotonych ofertach:
Liczba zloionych ofert - |

Nr
oferty

I

Nazwa i adres wykonawcy
DOCUFIELD SP. K
ul Polska 114,
60-401 Poznafi

Liczna punkt6w
w kryterium cena
l00o/o / ranking ofert

Informacje o ofercie
Oferta spelnia warunki udzial w
postepowaniu ijest zgodna z Instrukcjq

I miejsce
100 pkt.

dla oferent6w

2) Informacja o wyborze oferty najkorrystniejszej
Wykonawca wybrany:

DOCUFIELD SP. K ul. Polska 114,60-401 Poznafr
Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta odpowiada wymaganiom okreSlonym przez Zamawiaj1cego i zostala oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w Instrukcji dla oferent6w kryterium oceny oferty - CENA
100%.

lY.

Zamawiaj4cy prosi

o

niezrvloczne potwierdzenie

faktu otrzymania niniejszego pisma

przeslanego Paristwu w dniu 30-01-2018 r.

Potwierdzenie nalezy przeslac na nr faksu 59 842 80
zamowienia. publiczne@pgm. slupsk.pl.

48 lub na adres poczty

elektronicznej

W zwiazku z wyborem Pafstwa oferty jako najkorzystniejszej wylonionej w powy2ej wska"anym

tel.: +48 5g aqz 52

22

faks: +48 59 842 80 48

-

pgm.slupsk.pt

e-mail : sekretariat@pgm.slupsk. pl

Kapital zaktadowy sp6lki wynosi; 2.379.300 zl, REGON: 7712851 55, NIP; 839{00-79-64
Sp6lka zarejeslrowana jest w SEdzie Reionowym Gdansk - P6lnoc w Gdafisku Vlll Wydzial GospodarEy KEjowego Re.iestru Sqdowego pod numerem KRS: 0000100416

postgpowaniu oraz Panstwa zobowiyaniem zloilonym w formularzu ofertowym w4/wam upowa2nion4 osobg
do podpisania umowy w dniu 3 1.01.2018r. w godzinach I I :00 do 13:00 w siedzibie Zamawiaj4cego w
Sfupsku przy ul. Tuwima 4 pok. Nr 5

Podpisala:

,*r:ffir,
Do wiadomoSci:
Do wykonawc6w biorqcych udzial w postgpowaniu
www.bio.pgm.slupsk.pl
Tablica ogloszeri PGM Sp. Z o.o. przy ul. Tuwima 4
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