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Dotn Pomocy Społeczne.j w- Radzieclrowicach infbrmuje, że na ogłoszony lI przetarg

nieograniczony o wartościzanlówienia poniżej 30.000 euro na usługę prania bielizny i pościeli
oraz odzieży ochronrrej i roboczej lv 20l 9-2020r. wpłi,nęłyclwie olerty tj.:
1. PPHU A"TU SERVICE.95-020 Atldlespol, ul. Urocza 1. Wartośćof-erty l]etto: 65800 zł;
wartośćot-erty brtttto: 80934 zł, Cena netto zŁr 1 kg prania to 2,80 zł, a cetla brutto za 1 kc,
prania to 3.44 zI.
2. Wąsik Adarn Pralnia Biała Foczka, ul. Pajdzrka 5. 97-500 Radonrsko. WartośćolĆrty nettcl:
57340 zł; wartośc ol'erty brutto: 70500 zł. Cęna nętto za 1 kg prania to ż^44 zł. a cena brutto
za 7 kg prania to 3.00 zł.
Zanlawiający infbrnruje, ze kwota jaką zatnierza przeznac,Lyć lla stlnansovvatlie zatnówietria to
netto: 6ż040 zł., a kwota brutto: ]6309,ż0 zl.
Ol'erta firmy PPHU A"TU SERVICE, 95-020 Andlespol, ul. Urclczzl 1 została odrzuctlna r,v wvniku
braku zgodności treścioltrty z treściąwał"unków przetargowych, Ponadto wzrrtośćtej oferty
przewyższakwotę jakąZalnawiający zanrierzaprzeznaczyć na stjnansowanie zamowienia,
Do realizacji usługi prania bielizrry ipościeli ralybrano ofertę oznaczoną nr 2 firmy: Wąsik Adarl-l
Pralnia Biała Foczka, ul. Pajdaka 5. 97-500 Rador-nsko.
Wartośćofbrty netto: 57340 zł; wartośćof-crty brutto: 70500 zł. Cena netto za l kg prania to 2,14
zł, a cena brutto za i kg prania to 3,00 zł.
Z tlrmą tą będzie zawarIa Llltx)wa irsługi prarria z tertninetn realizacji na clkres.jednego rokr-r
ti, od clnia 09.0].2019 r do dnia 08.07.2020 rokur.
Dziękujerny za złożenie o1brt.
otrzymują:

PPHU A"TU SERVICE. 95-020 Andrespol, ul, lJrocza I L59 l 2g1(
2. Wąsik Adam Pralllia Biała Foczka, ul. Pa.|claka 5, 97-_500 Radonrslto L60 (źae
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