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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNiEJSZEJ OFERTY

Z:iinawiajtcy W posIIp(l\ aniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wodną dyspersję sidzy
u oparciu o przepisy usI:I\%y Z 2) stycznia 2004 roku Prawo Ziniowien Pub] cinycli (tcktjednolity Dz.U.20 17 1)0/. I 57o) z późn. zm.). wybntl najkorzystniejszą o?crt. Wykonawc)

LIBERTY (IIEMICAL s.r.1.
V hi Sandro Pert mi, 14

21010 AR%A(;O SEPRIO (VA) ITALY

U;asad,,h”nh” ;tyborx, OJŁ”fly:

Wybtna (terta została „loz.ona pize” \Vykonawcc. który spełniał warunki udziału w poslęptn\ un i u.
Z alhtl izy treści u leny W 311 ka, ze odpou adafa ona 4yInorohi zawaliyITl Xv specyflkacji istoto3 cli
warunkow zamówienia. Wybrana ofirta przedstaw Ha najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia,
dziyki czemu uzyskala flfljX\ yisza punktacje w oparciu o zawarte w ecyókacji istotnych wirul1k(i\\
zm u owi eiii a kiwi cn
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Zamn:twiijacy n fórniuje. iż tu nowa Yotmjie zawarta urodnie z art. 94 ust. I pkt I ustawy PZt tj.
teruj nie lic krotszy mi niż I 0 dni od dnia przesIania zawiadoinieijia o wyhorz.e najkorzystniejszej oferiy.
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ReL no.: Kl ZP-23o-14. 1

In eoiupliinuc willi luc retiihi(lo,1s il dW PLII)IIC Pfl)cureil]ent Ad daied January 29 2004, Ul LIRprocedtirc br suppl ics of Aqucons carbon hl:icl dispersion. Lhc procunn cn(i(y niter subnuued by:

ha s heco to u od as (lic bes ( inc.

UBI:wn” CIIrMICAL s.r.l.
1” i a Sand ni Pert mi, 14

21010 ARSM;O SEPRIO (VA) ITALY

I lic niter i”1 ŁIIkTY CHl:MICA[., bas heco ;iw,rdcc) We higliesi score Icerirdine tu ihe uriLeria ni 11w
eyilli;tiion prescoted III łbu spcuiiic;itiun o((hc cssen(ial r y15I(IUS (1(11W procuremcut.

Ix”aIuatiori ind C(lilij)iiI5()i) nb siibiiiiji[td r>lfrs.

M kroneL S.A.. ni. l”ock;i 3 S, O3
134 Łódź

ŁIIU KłY ( Jjj: AL s.r.1.
\„ur Siiidiii I „cii iii, 14
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TLe pflicur!nĘ cnhi(y ki idly niornis. (luit in (:oinplLance willi lite
łbie Ikrblic Prncurciiiciit Ad, We cniitracl orny be signed wab a
dispilch ol ibis linijce.

regulailolis ni” art. 94 pararapk I point. I
period no less than 10 days irorn dale ni

Thc EijIisIi yersinii of hus notice is just I transiation. Valid is (be Polish version. T(ie Procuring cntityis not responsilile for lic diyergcnce in traiislilion.

00 t

no iihur („notatek rs
Tuła I (poi ols)

Criicrium — Criteriuni
I itectiyc priuc payincnt tucrns

(points)

I
60 40

H
40 98,32

1.

100

www.iw.Iodz.pI


