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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia  na zadanie pn.  
    

dostawa BLACHY OCYNKOWANEJ W ARKUSZACH   
dla 

 
Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.   

32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29. 
 

Zamówienie było ogłoszone  
na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń 

Zamawiającego  
 

Na podstawie § 5 ust. 3a  pkt. 11 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i 
roboty budowlane obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.      

 Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni informuje, że w  
przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę  jako najkorzystniejszą   złożoną przez   
Wykonawcę: 

 

Gomar-Stal Małgorzata Lemiowska 
32-700 Bochnia, ul. Krzyżanowicka 44B 

Oferta  uzyskała  :  100,00 punktów 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta wymienionej firmy została zgodnie z obowiązującym Regulaminem.  
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, zaoferował najkorzystniejszą cenę, 
uzyskał łącznie 100 pkt. w kryterium: cena i w terminie realizacji zamówionej partii, które były 
określone w Warunkach Zamówienia. 

 
1. Oferta wymienionej firmy została wybrana na podstawie § 5 ust. 3a pkt 10 z uwzględnieniem § 24 

ust. 3 – 4  Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący 
w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29.  

2. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, zaoferował najkorzystniejszą 
cenę, uzyskał łącznie 100 pkt. w kryteriach: (cena – 90 pkt., termin realizacji zamówionej partii – 
10 pkt ),  które były określone w Warunkach Zamówienia. 

3. Na podstawie § 5 ust. 3a pkt 10 z uwzględnieniem § 24 ust. 3 – 4  Regulaminu udzielania 
zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Zakładzie Produkcji 
Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29” umowa zostanie 
podpisana w dniu 21 czerwca  2018r. tj. przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty – otrzymano jedną ważną, nie podlegającą odrzuceniu ofertę. 

4. Ponieważ nie zachodzą okoliczności określone w § 24 – Środki ochrony prawnej Regulaminu 
udzielania zamówień,  Wykonawcy nie przysługuje wniesienie sprzeciwu. 

 
 
Bochnia, dnia 19 czerwca 2018r.              

                                                                                        Prezes Spółki: 
 
 
 
 
                                                                                  


