
Ogłoszenie o wyborze ofeńy na dostarczenie: marimby catedral 5 oktaw

zAwlADoMlENlE

dot.: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostarczenie marimby
catedral 5 oktaw.

Dyrektor Szkoły [t/uzycznej l stopnia w Busku-Zdroju zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamowień publicznych (tekst jednolity '. Dz. U. z
2018r, poz, 1986 z p zm.)

zawiadamia, że w zapytaniu ofeńowym z dnia 8 listopada 2019r. została wybrana
została ofeńa złożona przez Wykonawcę:

MIDO Dorota Szulc s.c.
0'1-364 Warszawa
ul.Gimnazjalna 3
NlP 522-31-01-025

Cena ofeńy brutto wynosi: 35 700 zł.

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych )

UZASADNIENIE WYBORU :

1, Ofeńa spełnia wymogi ustawy Prawo zamowień publicznych.

2. Oferta spełnia wymagania podane w specyfikacji instrumentu zawańe w zapytaniu
ofeńowym.

3. Ofeńa została uznana za nĄkorzystniejszą przy zastosowaniu kryterium cenowym
brutto.

Umowa z wybranym Wykonawcą została zawarta w dniu 29 listopada 2019 r.
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