
           SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 02.02.2015

ZAPYTANIE   OFERTOWE
Z A M A W I A J Ą C Y:
Nazwa: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
Adres:   ul. Grotta 3a, 28-100 Busko– Zdrój 
NIP: 655-197-07-14
REGON: 260574828
Tel:. 413705150, Fax: 413705251, 
E-mail: dyrektor@bosir.busko.pl 
Godziny urzędowania (pracy): od poniedziałku  do  piątku  700 – 1500.

                       Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju prowadząc postępowanie o udzielenie
zamówienia  publicznego,  o  wartości  szacunkowej  poniżej  30  000  Euro  (zarządzenie  nr  51/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie
pod nazwą:

„Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą środków czystościowych
oraz produktów gotowych związanych z utrzymaniem czystości 

dla Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju”
Informuję, że:
           Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez firmę;

„FREGA”   Frejowski, Garbol Sp. J. 25-670 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 172” 
Uzasadnienie wyboru:
          17 marca 2015 roku Zamawiajacy dokonał telefonicznego zamówienia na dostawę
wybranych  środków czystościowych w firmie  „METCHEM” Sp. z o. o. Skawina, która to firma
złożyła  najniższą  cenowo  ofertę.  Zgodnie  z  §  4  punkt  3  parafowanej  umowy  „Wykonawca
dostarczać  będzie  środki  czystościowe  oraz  produkty  gotowe  związane  z  utrzymaniem
czystości w dniach uzgodnionych z Zamawiającym, na własny koszt oraz własnym transportem,
w terminie do 4-ch dni od dnia zamówienia telefonicznego”. Zamówienie to do dnia 27 marca
2015 roku nie zostało przez firmę „METCHEM” Sp. z o. o. Skawina zrealizowane. W związku
z powyższym Zamawiający wybrał do realizacji dostaw środków czystościowych oraz produktów
gotowych związanych z utrzymaniem czystości ofertę firmy „FREGA”   Frejowski, Garbol Sp. J.
Kielce,  ponieważ  w/w  firma  spełnia  wszystkie  wymogi  postawione  w  zapytaniu  ofertowym
i uzyskała przy kryterium cena 80,9 punktów, drugie miejsce wśród oferentów, oferując cenę
12.967,08 zł brutto.                                                                              
Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, w oparciu o art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 29.01.2004r -Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 907, z poź. zm.), w terminie 3 dni od
dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  ponieważ  w  postępowaniu  nie  odrzucono
żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww terminu.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty  
L. p. Nazwa i adres

firmy składającej ofertę
Cena brutto w zł

(wraz z podatkiem VAT)
Liczba

punktów 

1 „METCHEM” Sp. z o. o. Skawina 10.498,48 100

2 „FREGA”   Frejowski, Garbol Sp. J.   Kielce 12.967,08 80,9

3 „LINEA” D. Jakubczyk  Sp. J. Pogwizdów Nowy 21.600,32 48,6

4 „KLINEX” M. Pojenta  Moszna 17.301,52 60,6

5 „CHEMI KAM”  Sp. z o. o.  Bedzin 16.550,49 63,4

6 „HENRY KRUSE” Sp. z o. o.  Bielany Wrocławskie 15.024,23 69,8

7 „MAG – CHEM”  M. Krzyszkowska  Kielce 21.255,63 49,30
Busko-Zdrój 27.03.2015 r.                                                                                                    
                                                                                                   
                                                                                                             D y r e k t o r 
                                                                                                                   mgr inż. Marian  Ragan 
                                                                                                           (podpis osoby reprezentującej podmiot )
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