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PoślępNania nl1/2013 o udżiel€ n i€ ż.mówienia pl@adzónego w i.yb e za
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1,

zańówjająćy lnfóhul., żć w po.tępówanlu r l/201a o udżlel.nle ż.mó
plowadzóńeoo 9 tlybie ap}tańia ofeńow€loi o ńaeić: ,,ooślaMłorplet!
plodukąi pĘl b.ton6wch", dokon.ł łyboru i.ko n.Jkouy3lnlejBż€j of.ńy zł
pż.z wykonawcę Rampf Fomen GńbHi Altheim.r sIr.s. 1, 3960,t Alhendln
W rańach pźy]ęlych kryterlów oceny oleń R.mpf Fómen GmhH pźyzn.no pu

2-1, cena ofeńow. nenó _ 30 punktów
2.2, Gwarancjijakości- 5 punKów
2.3, cz5s ćakc]iśMisugwa6ncyjńe9o

_

0

punilćw

of€ń. Kobra Fomon Polsk sp. z o.o. została odEUcoN z Uwlgl n. nlezgodnoś
teiż. oleó z tleściązapytania oreńowego w pżednlotołyn posĘpwańiu,

4,1.

Do upłylvu o Upłwu tdminu składania ofu d, §, do dni. 7 maja 2013
olerty naslępująoyoh Wykonawoów:

4,1,1. Ranpf Fomen GńbH, Allheimer stra$e 1, 39604
(zwn. dal€i: Rampl Fomen);
4,1,2. KobE Fomen Pośkasp ż oo, u Prżylósie
(ean. dal€]: Kob€ Fom€n),

Rampf Formen Wykgzała speh 6nie Warunków udziafu w pEedń]otowym postępowanju
062 wykazab brak podstaw do Wyklucz€ni. z pżedmiolowego póstępówania, oiańź

Rampf Formen ]est zgodna z lreściązapvlania ofenóweao w pżedmiolowvm
póslępówaniu (żWanym dalej zAPo) i ńie podlĘat odzuc.niu, a Rampf flormen
W\a7a|a ioetie] e prd ól.fuwan. ó,od hlYw}Tagcn zamawąą-ego,

9@
bżń e- eń PóZdzidJu wV p}l 4 zAPo (ob€ Tolrd byla zobow ążJna p
lómulażu ofeńy waqę ofurcwanych ploduktóu Tyńąasem trcśćlońu az
ofeń

zlóżona

Kobra Fomen bl4a nid§odna u lreśćiaZĄPo żo

kobm Fom6n nie żaw e.ała wśkazania waoioleówanvch produków

xxlv pkl 5 ppkt 5,2, zAPo, zsmaw ający odu u
nie odpNada zAPo. Jedno@eśnb neŚĆ fomuIaźa oferly
Formóń. W zakresie odnoszącym się do bEkU mkażania Wagi óleróWanych pro
n e pódląała W.śniehom w trlble pżfuldzianym w Rozdzialo xx V pkt 6 zA
poplawkom pżewidz anYm W Rożdżia|e xx|V pkt 9 ż_APo,
W myśl poślanoweń Różdżiafu

]eż€] j€i l€ŚĆ

5-

Tomin żawarcia umowy,
Udowa na dostawę kompleiu ioń do produkc]lpM betonowych żosl.ni6 ż.Wańa
Fomen GmbH W leimin e dó dn a 13ćżeMća2013 r,,
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