
ZSS.1.2020 
„Dostawa żywności do Zespołu Szkół w Strażowie w 2021 roku”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZSS.1.2020        Strażów, dnia 07.12.2020 
r.  
Gmina Krasne- Zespół Szkół w Strażowie 
36-073 Strażów 270A 
www.strazow.edu.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku godz. 7:00 - 15:00  
Tel.: (17) 23 00 326, adres poczty elektronicznej: zs@strazow.edu.pl 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie pn.: 

„Dostawa żywności do Zespołu Szkół w Strażowie w 2021 roku” 
Część 3: Świeże warzywa i owoce  

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej P.z.p., 
 

zawiadamiam, że: 
wybrana została najkorzystniejsza oferta- oferta nr 7 złożona przez Firma 
Handlowo – Usługowa „AGA” Ruman Antoni z/s 36-073 Strażów 85, która oferuje 
wykonanie zamówienia za cenę:  45 309,50 zł. Jest to oferta najkorzystniejsza spośród 
złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. 
 
Zestawienie złożonych ofert i streszczenie oceny: 

 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta 

Cena oferty brutto 
(zł) 

Ocena w 
kryterium – cena 

(pkt) 

Ocena 
łączna (pkt) 

7 

Firma Handlowo – 
Usługowa „AGA” 
Ruman Antoni z/s 
36-073 Strażów 85 

45 309,50 100 100 

  
1. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
2. Nie odrzucono żadnej oferty. 

 
Wykonawca, którego oferta została wybrana, winni zgłosić się do Zespołu Szkół w 
Strażowie, 36-073 Strażów 270A, w dniu 02.01.2021 r. o godzinie 10.00. w celu 
zawarcia umowy (po uprzednim kontakcie telefonicznym, tel. (017) 23 00 204).  
Termin zawarcia umowy jest zgodny z art. 94, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej 
dalej P.z.p. Nie stawienie się przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w 
wyznaczonym przez Zamawiającego  miejscu i terminie uznane zostanie przez 
Zamawiającego  za uchylenie się od obowiązku podpisania umowy w sprawie o 
udzielenie zamówienia. 
 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę                 
2. Tablica ogłoszeń UG Krasne. 
3. Strona internetowa . 
4.  a/a 

mailto:zs@strazow.edu.pl

