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Kraków, dnia 4 listopada 2016 r. 

Znak sprawy: DAO2-350-13/16 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 

 Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na dostawę warzyw  

i owoców, niniejszym pismem zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie 

nr 1-3 przedmiotowego postępowania. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 1 (warzywa) – została uznana oferta: 

Sylwestra Boba prowadzącego Gospodarstwo Rolno - Warzywne, z siedzibą  

w Michałowicach (kod: 32-091), ul. Załucek 37, Sieborowice. 

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert.  

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu 

z postępowania oferta: 

 Łukasza Syguły prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. 

„PROGRES” Łukasz Syguła, z siedzibą w Miechowie (kod: 32-200), Falniów 

37.  

Oferta ta uzyskała 88 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Za najkorzystniejszą – w części nr 2 (ziemniaki) – została uznana oferta: 

Łukasza Syguły prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „PROGRES” 

Łukasz Syguła, z siedzibą w Miechowie (kod: 32-200), Falniów 37.  

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu 

z postępowania oferta: 

 Sylwestra Boba prowadzącego Gospodarstwo Rolno - Warzywne, z siedzibą  

w Michałowicach (kod: 32-091), ul. Załucek 37, Sieborowice. 

Oferta ta uzyskała 94 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 
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Za najkorzystniejszą – w części nr 3 (jabłka) – została uznana oferta: 

Sylwestra Boba prowadzącego Gospodarstwo Rolno - Warzywne, z siedzibą  

w Michałowicach (kod: 32-091), ul. Załucek 37, Sieborowice. 

Oferta ta uzyskała 100 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 

Ponadto do Zamawiającego wpłynęła następująca niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu 

z postępowania oferta: 

 Łukasza Syguły prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. 

„PROGRES” Łukasz Syguła, z siedzibą w Miechowie (kod: 32-200), Falniów 

37.  

Oferta ta uzyskała 87 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. 

 


