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ogłoszenie o zmionie Wykonowcy

rnformuje , iż w przeprowodzonYm Przez Zespół obsługi Przedszko|i i Szkrjł w Busku - Zdroju
(Zomowiojący) postępowoniu o udzie|enle zamówjenio pub|icznego w trybie przetargu nieograniczo-
nego ną przygotowonie, dostowę i wydowonie gotowych trzech posilków dziennie d|o dzieci przed-
szko|nych, uczęszczających do Pub|icznego ?rzedszko|o nr 2 w Busku - Zdroju oddzid Zomiejscov,ty
w Dobrowodzie,w okresie od 3 morca 2ot4 r. do 30 czerwco,20t5 r., dzictojąc zgodnie z ąrt.91 ust. 1

ustowy z 29 stycznią 2004 r. - Prqwo Ząmówień Pub|icznych (Dz. U. z 20t0 r. Nr tt3, poz.759
z późn. zm.), wybrał do reą|izacJi of ertę złoŻonqprzez f irmę Smoki Ponidzio sp. z o.o. w orgonizocji
zŁagiewnik.

Do Zomowiojocego wpĘneJo t7 |utego 20L4 r. pismo w/w Wykonowcy informujQce iż odstępu-
je on od podpisonio umowy i tym somym rezYgnuje z wykononio zomówienio.

W zoistnictej sytuocji Zomowiojący, dzicłojcc zgodnie z ąrt.94, ust,2 powołonej ustowy,
wyłonio Wykonowcę nostępnego, który spełnil worunki postępowonio o udzie|enie zamówienio i jedno-
cześnie ofertą jego jest cenowo nojkorzystniejszo.

Spośród dwóch oferentów,zgloszonych w ustolonym terminiedoprzetargunieograniczonego,
ko|ejno of ertą złoż.ona była przez f irmę PHU ,,BARTEX' Mirosłow Kumór z Busko - Zdro1u. Przed-
stowiony w niej koszt reo|izocji zomówienio opiewo no kwotę 57 536,oo (ptęćdz1esiąt siedem tysięcy
pięćset trzydzieści sześć) zł. Zaof erowqno kwota nie przekrączą kwoty, którą Zomowiojący zamie-
rzał przeznaczyć no reo|izocję zomówienio.

W zwiqzku z powyŻszym Zomowiojący przyjmuje do reolizocji, w rezu|tacie przeprowadzo-
nego przetargu nteograniczonego, of ertę f irmy PHU ,,BARTEX' Mirosłow Kumór ul. Portyzontów 27,
28-100 Busko -Zdrój.
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Projekt,,Kraina Przedszkolaka"

Gmina Busko - zdłój l zespół obsługi Przedszko|i i Szkół w Busku - zdroju
u|' Różana 2, 28.100 Busko - ZdrÓj 41-378-45-36 (fax), 41 -378.78-80,
www.zopis.busko.pl e-mail: oswiata@zopis.busko.pl lub sekretariat@zopis.busko.pl

Projekt reaIizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kie|cach,
pełniącym ro|ę |nstytucji Pośredniczącej I stopnia w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki
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