Siedlec, dnia 17.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), niniejszym informuję, iż w wyniku
badania i oceny ofert w prowadzonym przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych
Spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcu przy ul. Zbąszyńskiej 15 postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Siedlcu ul. Wolsztyńska, kanalizacji
sanitarnej w Tuchorzy od rowu T oraz wodociągu w Boruji” wybrano ofertę nr 5 złożoną
przez Wykonawcę:
HYDROWIT
Romuald Witkiewicz
ul. Przysiółki 2 B
64-360 Zbąszyń
Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na
podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach
niepodlegających odrzuceniu – 1.382.185,86 zł brutto i otrzymała 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono jeszcze
4 oferty:
1.

Konsorcjum:
Lider – P.P.H.U SILVER Jarosław Chmielewski
ul. Lidzbarska 11
60-461 Poznań
Partner – Zakład Robót InżynieryjnoHydrotechnicznych „POL-GAR”
Polus i Garnetz Sp. J.
ul. Gnieźnieńska 51
62-100 Wągrowiec

otrzymali: 63,98 pkt.

2.

Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych
Matuszczak Sp. z o. o.
Os. Kasztelańskie 10A/4
66-300 Międzyrzecz

otrzymał: 64,85 pkt.

3.

Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe
Marian Wesoły

otrzymał: 79,02 pkt.

Strzelce Wielkie 8
63-820 Piaski
4.

TERLAN Sp. z o. o.
ul. Przemyska 5
61-324 Poznań

Otrzymał: 70,89 pkt.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), umowa z wybranym wykonawcą
zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną,
albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane pisemnie.

