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1) pHU yENDA Marcin Mazurek, ul. Wrońska 4,ż0-327 Lublin, oferta na kwotę

brutto t2 57I,0Iń., ofercie przyznano 91,51 punktów
2) AM ART. HOTELOWE Krrysztof Janus, ul. PortowaI,55-200 Oława, oferta

na kwotę brutto I2 054,00 zł., ofercie prz17znano 95144 punktów,
3) pHU BMS Spółka Jawna, Z.Bielecki, ul. Staszicaż2,82-500 Kwidzyn, oferta

na kwotę brutto 15 574,03zł, ofercie przyznano 73,87 punktów
4) FRED9MATIC Sp. z o.o., ul, Zaultła 65G, 30-390 Kraków, oferta na kwotę

brutto 12789,42zł., ofercie przyznano 89,95 punktów
5) GAMA pLAwGO & ZAWISZA Spótka Jawna, ul. Szczecińska 25A, 75,I2Ż

Koszalin, oferta na kwotę brutto 15 302,43 zł., ofercie prz17znano 75,18

punktów,
6) Ćłsrno - TECH Dariusz Bujak, ul. Turystyczna 44,20-207 Lublin, oferta na

kwotę brutto 12 61I,50 zl., ofercie przyznano 90,79 punktów,
7) J&T ToP GASTRO Spółka cywilna, ul. Kościelna87,26-800 Białobrzegi-

ofęrta na kwotę brutto 12 'l"1,|156zł. , ofercie prz]iznano 94198 punktów,
8) SyNERGIA GASTRO s.c., ul. Łukasińskiego 4,50-436 Wrocław, oferta na

., kwotę brutto II978,85zł., ofercie przyznano 96104 punktów,
9) 6pTIMAL GASTRO, Podwisłocze 3015,35-309 Rzeszów, oferta na kwotę

brutto 12 5]8,35zł., ofercie przyznano9'l,146 punktów.
10) A-BIS aRZĄDZENIA GASTRONOMICZNE Mieczysław Górski, ul.

Starogardzka 42-44,83-010 Straszyn, oferta wycofana na proŚbę Wykonawcę
11) GASTROSTAR Jerzy Malinowski, Plac Wolności 2I-ż2,99-300 Kutno, oferta

na kwotę brutto II 504,76zł., ofercie pryznano 100 punktów
12) INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajda, a|. Zawiszy Czarnego 24,33,

300 Nowy Sącz, oferta na kwotę brutto 12 287,26zł.,ofercie przyznano 93,63

punktów
5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznal7a za

najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans
ceny i innych krl.teriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego
oraz uzasadnienie wyboru oferty:

GASTROSTAR Jerry Malinowski, Plac Wolności 2I-22,99-300 Kutno,
Cena oferĘ netto: 9 353r47zl, c€na oferty brutto: ll504176zł..
Oferla spełnia wymagania ZamawiĄącego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

(data i podpis pracownika wydz łu zamawiajqcego

o dp ow i e dzialne go z a pr ow adz eni e p o s t ęp ow ani a

o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji

b ezpo śr e dnie go przełożone go

* - niepotrzebne slłeślić
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