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Wojewódzki Inspektorat ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje,
iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę telefonicznych aparatów
komórkowych dla WIoRiN we Wrocławiu w dniu 16.12.Ż020 r. za najkorrystniejszązostała
uznana oferta firmy:

Mobile CiĘ Bańosz Nosinski
ul. Głogowska 106/2' 60-Ż63 Poznań

z ceną 39 439'95 zl brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści
dziewięć złoĘch czterdzieści pięć groszy).

Jednocześnie informuj emy, Że w przedmiotowym postępowaniu:
o wpłynęło 5 ofert, zestawienie złoŻonych ofert stanowi poniższa tabela (numeracja

według kolejności wpływu), nie odrzucono żadnej oferty,
o nie zastosowano odwróconej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zestawienie zlożonych ofert - wAD.2601351.2020 ( koleinośó wg daty wplywu)
Lp Oferent Wartośó oferĘ brutto Uwagi

1

Personal Electronics sp. z o.o., ul.
Romanowic za 77, 30-7 0Ż Kraków 40 743.75 zł Oferta ostateczna

Ż
Parser spółka zo'o.' ul. Szienkierów l/33,
0l-l8l Warszawa 44 459.58 Zł Oferta ostateczna

3

Netcom sp. Z o.o.' ul'JarzebinowaŻŻ/I,53-
l20 Wrocław 41 069.70 Zł Oferta ostateczna

4
Mobile CiĘ Bańosz Nosinski, ul.
Glogowska 10612, 60-263 Poznań 39 439.95zł

ofeńa ostateczna,
naikorzvstnieisza

5

P.H.U EDDOM Dariusz Piglowski, ul,
Narutowicza 6A, 99-Ż00 Poddębice 41 59l,2Ż zł Oferta ostateczna
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W związku z powyŻszym WIoRiN we Wrocławiu zaprasza upoważnionego przedstawiciela
oferenta, którego oferta została vznana za najkotzvstniejszą, do niezwlocznego kontaktu
w celu podpisagia umowy na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego.
w sprawie szczegółów technicznych związanych z podpisaniem umowy prosimy
kontaktować się Z p. Mariuszem Łuczykiem (tel. 506-399-639,
email: it-wroclaw@piorin.gov.pl).

DolnośĘski Wojewódzki lnspeklor

ip'if;:''ffi'fiflł]i'
Zbigniew Micłwlewshi

otrąvmuią ( l egz'):
l) oferent którego oferta została uznana zanajkorzystniejszą (skan emailem, oryginał pocną)
2) Pozostali - skan informacji na stronie Zamawiającego w sekcji przedmiotowego zamówienia
3) Aa (oryginał)
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