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dotyay: posĘpotńrania pnxnnadzonego w @ie p'zetargu nieograniczonegg na roboty
budornrlane pn:,Bufuwa PwIru fuleĘwnqo fuimlia odpadów lbmunalnych w
Gminie Cievamhf - roboty budowlane

TNFORITilACIA
o vrytolze naikorąrstnieiszei offfty

Zamawiaiący: ZakładUsfugKomunalnych Sp.zo.o.wCieszanowie napodstawie art 92 usL 2
ustaury z dnia 29 ssolniaZ0a{ r- Prauro zamówień płnbliczrnycb {Dz U. zZat7 rnpoz^L17g LiJ
informuią że dokonano w5funr ofeĘl naikorzyshieislsi: -Budowa Puntool, Selelr$rwnega
Zbierania odpadów Komlmahrych w Gminie Ciaz"anóvf'.
Najkorąrsfuiejszą ofemą pod wzg|ędem łryteriów podanych w pkt' a2 sN[gz"jest oferta nr 3
rłożonaplzu,Wykonawcę: Konsorciumfirm: Liden Przedsiębiorstwo Budowlane CEGPOL,
lanusz CegłowsĘ uL c. I( Nonłida ao,23.4oo Biłgorai, usługi śtusarsko-Spawalnicze,
Piotr RomaniĘ Kororów lu,23-l*{to Biłgorai z clerrą ofertową: 5791w6.47 d bnrtto oraz
długość okresu gwarancii na noboty budowlane oraz 'amontowane mateńały i uządzenia
- 60 miesięcy'

Uzasadnionew5ńonr:
WybranyWykonawca niepodŁegaw5flduczeniąiego oferta niepodtrega odrzuceniu na podstawie
art 89 ust 1 ustarłry Pąr' rnłykonawca spełnił warunki udziafu opisane w SIWZ oraz iego oferta
plzedsttwia naikorzyshrieiszy bilans ceny i innych Inyteriów określonych w razdziale I2 slwZ, -
nCena" - 60.00 pl<t-, -Dłągość okresu gwarancji na robottrł budowląne artz zamontowane mateńały
i urządzenia"- 40 pkL; razem _ 100.00 plrt

Ponadto, działaiąc w oparciu o art 92 ust 1 pkt 1),2] i3) ustarnry kp' Zamawia!ący informuie:
1) o wykonawcach' którzy złoż.ylri oferty, punktacię prą/znaną ofertom w każdym kryterium

ofert i rutt&E\

'Nr Nazrłn i adres Wykonarvq't

. punĘy
przynaneoferde

IĘil9rium: 
]

Cena _ óo9ó

Łunkty' ,

prryzmangofurcie
KryErium:

Długośćgwarancii na
roboty budowlane orz
zemonbwane maEriały

i urądzenia
-4OVo

łącz;ra
puqt@cia
pT..!.yz.nana

ofertie'

1

ZE:IiT.BUD
Zenon Kociołek
Lubwiecl42D

37426ł'nlra'vĄef.

46.il 4{) 86.54

2

II{STAIJUD
E Gałeki PrlnerzySpólka

fawna
uL żwfuti lń'i8ury lt'

2248iol'll}lłrzarft fl ewstra

54.06 4A 90.06

Informacia, o którei mowa w art' 92 ust. 2 usta Strona 1 z
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I(onmrtftmfiim:
lider: plzea*ętłorstm

Budowlane CEGPOL fanusz
ceglomĘ ulClLlYorrida 1o

23_ł00 BiĘorai
Us'|ugiślusrsho_

Slrarualnicze,
PiolrRomanilł

Konczów44
23ffi Biłporai

60.0o 40 100

2)
3)

o brałrr rłykonawców, Irtórzy zosali wykluczeni'
o bralnr rnrykonawców' ł<tórych oferty zosały' odrzuconą

|ednoczelśnie Zamawiaiący informuię iż ww. posĘpovuaniu nie
systemuzakupów.

Ą;namicznego

zerwuiajpgo

l rnformacia,októreimowiwa


