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ZAWIADOMIENIE  

 

 

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na cztery zadania  w ramach „Zakup 

wyposażenia do Domów Kultury w Ruszowie, Starym Węglińcu, Czerwonej Wodzie” 
 

1. Zamawiający zawiadamia iż  na zadanie nr 1 „Zakup wyposażenia do Domu 

Kultury w Ruszowie” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez  Agia Dawid 

Siedlarczyk, ul. Zielona  34-440 Kluszkowice.  
Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do 

złożenia oferty cenowej  i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena. 

Firma Agia Dawid Siedlarczyk, ul. Zielona  34-440 Kluszkowice,  zaoferowała 

najniższą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia tj.:  9.686,25  zł brutto. 
 

      2. Zamawiający zawiadamia iż  na zadanie nr 2 „Zakup wyposażenia do Domu 

Kultury w Ruszowie, Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu” wybrano najkorzystniejszą 

ofertę złożoną przez   CPU  ZETO sp z o.o.ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 

Jelenia Góra. 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do 

złożenia oferty cenowej  i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena. 

Firma CPU  ZETO sp z o.o.ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra 
zaoferowała najniższą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia tj.:  41682,74  zł 

brutto. 

3. Zamawiający zawiadamia iż  na zadanie nr 3 „Zakup wyposażenia do kuchni Domu 

Kultury  Czerwonej Wodzie” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez   PHPU 

ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław. 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do 

złożenia oferty cenowej  i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena. 

PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław  zaoferowała 

najniższą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia tj.:  4305,00  zł brutto. 

4.  Zamawiający zawiadamia iż  na zadanie nr 4 „Zakup sprzętu rekreacyjnego do Domu 

Kultury w Czerwonej Wodzie” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez   KAL-

SPORT Hurtownia Sportowa, ul. Rejtana 8  35-310 Rzeszów 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do 

złożenia oferty cenowej  i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena. 

KAL-SPORT Hurtownia Sportowa, ul. Rejtana 8  35-310 Rzeszów  zaoferowała 

najniższą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia tj.:  2980,00  zł brutto. 

 

 

 

 

  



 

 

 


