
SWIĘToKRZYSKA woJEwoDZKA KoMENDA
OCHOTNICZYCH HUFCOW PRACY

25-547 Kielce. ul. Sienkiewicza36
e-mail: swietokrzvska@ohp. pl

Nr konta: NBP OIO Kielce 77 1A10 1238 0838722230000000

iel. 41 343-13-54
fax 41 343-13-55
Nr  Regon:001036796

Znak: POA/48/2013
Kielce, 05.04.2013

Informacia o rwborze naikorzvstnieiszei ofertv

Nr sprawy: PO N27 ll13l20l3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetarglsnieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościolvych do stołówki

w budynku internafu w Jędrzejowie, ul. Przemysłowa 9 d.

DziałĄąc zgodnie z art.92 ustawy PZP informuję o wyniku postępowania:

Częśó Nr 1 _ Dostawa owoców i warzrrw

Zamawiający informuj e, Że Ia zadanie CzęśÓ Nr 1 nie wpłynęła żzadna oferta' w zwiqzku z

powyższym, na podstawie art.93 us.1 pkt. 1 ustawy PZP, Zarnawiający unieważnia

postępowanie na Część Nr 1.

Termin składania ofert został wznaczony naczas 05.04.2013 do godz.:10:00. W ilw

terminie do Zamawiającego nie wpłynęłażadna oferta dotyczącapowyższego zadaria.

Cześć Nr 2 _ Dostawa artvkułów spozrrwczych

Oferta: Lasocki Leszek P H.U.P. ,Iech"

ul.Magazynowa 4

25-656 Kielce

Wykonawc a, Leszek Lasocki prowadzący Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo-

Produkcyjne, przedstawił ofertę zgodnązeSIWZ, spełnił wymogi określone w art. 22wlw

ustawy, nie podlegał wykluczeniu z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia

publicznego na mocy art. f4 w/w ustawy

Na Częśó Nr 2 wpłynęła jedna oferta.

Zgodnie z art.94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dniaZ9 sĘcznia2004 r. Prawo Zamówieit

Publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawartaprzed upływem 5

dni o d zartieszczeni a niniej sz e go zawiadomienia.

Planowany termin podpisania umowy: 08. 04.20 1 3.
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otrz]rmują:

Zanaitający informuje iż :

- w poĘpowaniu nie odrzucono żadnej oferty
- z postępowania nie wykluczono żzadnego Wykonawcy.

ZaŃterdził:

1. P. H-U-P,,Lech" Leszek Lasocki
ul. Magazynowa 4
25-656 Kielce

Informacja zostałazatieszczona na stronie internetowej Zatnavv|tającego i na tablicy
ogłoszeń, w siedzibie ZamavńĄącego.

Po otrzymaniu w/w informacji proszę o nnrrotne potwierdzenie otrzymania tej informacji na
nasz faks: 4|l343 13 55 lub mail: swietokrąyska@ohp.pl


