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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
VIII. Zapytanie o cenę 

 „BYCZYŃSKIE PARADNICE 

 

 W odpowiedzi ma zapytanie ofertowe wpłynęł

 

Nr oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy

1. Akces Dance 
30-698 Kraków, ul. Gościnna 8

2. P.W. „GAMA”  
Ul. Jasnogórska 13, 

 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

 

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą  

najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ

 

 
Otrzymują: 
- wszyscy wykonawcy, 
- strona internetowa, 
- tablica ogłoszeń, 
-a/a 
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W ramach zadania pn. 
 

BYCZYŃSKIE PARADNICE JADĄ W TOURNEE W LGD-owskie OKOLICE”

W odpowiedzi ma zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty: 

Nazwa i siedziba Wykonawcy Streszczenie oceny i porównanie 
ofert 

ul. Gościnna 8 
100 punktów

, 42-200 Częstochowa 

Oferta odrzucona ze względów 
formalnych, nie podlegała ocenie.

ybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

Akces Dance 
30-698 Kraków 
ul. Gościnna 8 

 

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą  

ajkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ. 
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OKOLICE” 

Streszczenie oceny i porównanie 
ofert – 100 % cena 

100 punktów 
 

Oferta odrzucona ze względów 
formalnych, nie podlegała ocenie. 

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą  

tel.  fax. 077/413 41 50 
mail: um@byczyna.pl 

 


