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Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014

 

CEZ/6/12/2018  

Sieradz, dnia 20.12.2018  

     

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 30 tys. euro pn.: 

do ćwiczeń praktycznych MMA, 

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu informuje, że po zapoznaniu się ze 

złożonymi ofertami  cenowymi o zamówienie poniżej 30

artykułów do CEZ w Sieradzu

wyborze Państwa oferty. 

Uzasadnienie wyboru: Powyższa oferta uzyskała największą liczbę punktów w 

postępowaniu, a mianowicie lOO pkt. Jedynym kryterium oceny ofert była cena 

stanowiąca - 100% oceny ofert. 

 

Lp. Nawa produktu

1.  
Elektroda ER – 146 fi 2,5 

2.  
Elektroda ER – 146 fi 3,2 
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P.H. „DOM” Zbigniew Juszczak 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 30 tys. euro pn.: „Materiały eksploatacyjne 

, Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę elektrody (fi 3,25, fi 2,5)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu informuje, że po zapoznaniu się ze 

złożonymi ofertami  cenowymi o zamówienie poniżej 30 000 euro na dostawę 

artykułów do CEZ w Sieradzu ul. Leszka Czarnego 2, Komisja zdecydowała o 

 

Uzasadnienie wyboru: Powyższa oferta uzyskała największą liczbę punktów w 

postępowaniu, a mianowicie lOO pkt. Jedynym kryterium oceny ofert była cena 

100% oceny ofert.  

Nawa produktu 
jedn. 

miary 

Ilość 

[szt.]

kg 1 

kg 1 

 

to się opłaca”, współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

P.H. „DOM” Zbigniew Juszczak  

ul. POW 43A 

98 – 200 Sieradz 

Materiały eksploatacyjne 

elektrody (fi 3,25, fi 2,5) ” 

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu informuje, że po zapoznaniu się ze 

000 euro na dostawę 

ul. Leszka Czarnego 2, Komisja zdecydowała o 

Uzasadnienie wyboru: Powyższa oferta uzyskała największą liczbę punktów w 

postępowaniu, a mianowicie lOO pkt. Jedynym kryterium oceny ofert była cena 

Ilość 

[szt.] 

wartość 

netto 

[PLN] 

wartość 

brutto 

[PLN] 

62,00 76,26 

65,30 80,23 



3.  
     

   

 

 

Warunki zamówienia: 

Podatki:   zawarte w cenie ofertowej 

Koszt dostawy:  zawarty w cenie ofertowej 

Adres dostawy:  Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, 98-200 Sieradz,  

ul. Leszka Czarnego 2. 

Dane do faktury:  fakturę prosimy wystawić wg poniższego wzoru: 

 

Nabywca: Powiat Sieradzki 
               Plac Wojewódzki 3 
               98-200 Sieradz 
               NIP 827-22-70-396 
 
Odbiorca: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 
               ul. Leszka Czarnego 2 
               98-200 Sieradz 
 
Dziękujemy Państwu za skorzystanie z zaproszenia i złożenie oferty.  

 

Z poważaniem 

 

Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 

 

 

 

 

 

 

 


