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OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 
 W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/01/2013 

 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 37, 16-400 
Suwałki informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nr 1/01/2013 
dotyczącego wykonania pomostów pływających, siatkobetonowych, mocowanych do kotwic martwych 
zatopionych w dnie akwenu, na wodach jeziora Wigry, przylegających do działek nr 553 i 314 
(miejscowość: Stary Folwark 55, obręb geod. Leszczewek, Gm. Suwałki), będących własnością 
Zamawiającego w ramach realizacji projektu: Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego 
obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" poprzez budowę 
infrastruktury szlaku wodnego Czarna Hańcza - pomosty w Starym Folwarku, w dniu 11 lutego 2013 
roku została wybrana Oferta firmy:  

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KAROS”,  

Adres: Sędławki 9, 11-200 Bartoszyce 

Cena oferty: 297 487,99 złotych netto, 365 910,23 zł brutto.  

Uzasadnienie: 
Oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „KAROS” otrzymała maksymalną ilość punktów: 
(100,00) w kryterium oceny ofert (cena), oraz spełnia wszystkie wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego. Przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia przez 
Zamawiającego. W związku z czym oferta firmy „KAROS” uznana została za najkorzystniejszą. 
 
Zbiorcze zestawienie ofert: 
 

Nazwa oraz adres oferenta Cena oferty Punktacja  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe Bard Spółka sp. z o.o.,  
ul. Towarowa 13, 19-300 Ełk 

479 000,00 zł netto 
589 170,00 zł brutto 

62,11 

P.P.H.U. DEKAR Dariusz Olszewski,  
ul. Choiny 57, 20-816 Lublin 

348 600,00 zł netto 
428 778,00 zł brutto 

72,78 

 
Oferta firmy Marina Ląd Mirosław Słowiński, Ląd 137, 62-405 Ląd wpłynęła do Zamawiającego po terminie                                     
(drogą e-mail: 8 lutego 2013 roku o godz. 16.14 oraz drogą pocztową: 11 lutego 2013 roku o godz. 10.10). Wobec 
powyższego oferta została odrzucona i zwrócona bez otwierania do oferenta.  
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia                
w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi w ciągu 30 dni od  dnia upływu składania ofert.   
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na 
stronie internetowej Zamawiającego http://suwalki.pttk.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom 
postępowania.  
  
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym zaproszeniem i za złożenie oferty w ww. postępowaniu. 
 

 
  


