Poznań, dnia 4 stycznia 2018 r.

Ogród Zoologiczny
Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt
SZ/271/48/2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE
ZADANIA NR: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12 i 13
ORAZ O ZAMKNIĘCIU PRZETARGU W ZAKRESIE ZADANIA NR: 3, 7, 8, 11
Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym
postępowaniu w zakresie zadania nr: 1 przez:
Zofia Połczyńska Wytwórnia Pasz „Morawski”,
Żurawia 19, 89-240 Kcynia
Uzasadnienie wyboru oferty w zakresie zadania nr 1:
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
ogłoszeniu o przetargu prowadzonym w trybie określonym w art. 701 KC na dostawę granulatów i karmy dla
zwierząt tj. na podstawie kryterium Ceny (100%). Wybrana oferta jest jedyną złożoną na niniejszą część
zamówienia, spełnia wszystkie warunki określone w Ogłoszeniu o przetargu, nie podlega odrzuceniu i
uzyskała najwyższą liczbę 100,00 punktów.
Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym
postępowaniu w zakresie zadania nr: 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12 i 13 przez:
WSH Łukasz Wasilewski,
ul. Leśna 26, 64-100 Leszno-Przybyszewo
Uzasadnienie wyboru oferty w zakresie zadania nr 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12 i 13
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
ogłoszeniu o przetargu prowadzonym w trybie określonym w art. 701 KC na dostawę granulatów i karmy dla
zwierząt tj. na podstawie kryterium Ceny (100%). Wybrana oferta jest jedyną złożoną na wyżej wymienione
części zamówienia, spełnia wszystkie warunki określone w Ogłoszeniu o przetargu, nie podlega odrzuceniu i
uzyskała najwyższą liczbę 100,00 punktów.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 703 § 2 KC, zawiadamiam o zamknięciu przetargu bez
dokonania wyboru w zakresie zadania nr: 3, 7, 8, 11.

Uzasadnienie zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru wykonawcy w zakresie
zadania nr 3, 7, 8, 11
W niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przepisu art. 701 KC na dostawę granulatów i karmy dla
zwierząt na wykonanie zadań 3, 7, 8 i 11, w terminie wskazanym w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna oferta.
Zgodnie z przepisem art. 703 § 2 KC organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie
uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
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