
Zakład Usług Komunalnych
Sn.zo.o.wCieszanowie

ul. Kosciuszki 6, 37-611 Cieszanów
tel./fax 16 631 12 96

NIP 793i552260, R: 180083006
KRS 0000245397

Zna k sp rawy : ZUK27 t.!.2OL9

doĘczyz postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn ,,Budowa kanalizacji przy uL Kościuszki i modernizacja

o czyszczalni ścieków w Ciesząnowie"

INFORMACJA
o wyborze naikorzystnieiszei oferĘ

Zamawiający:Zakład, Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie na podstawie art.
92 ust. 2 ustawy z dnia 29 sĘcznia2004 r. Prawo zamóWień publicznych [Dz. U.z?}LB

r., poŻ. L986 ze zm.J informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystnieiszei:
,,Bltdowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i madernizacja oczyszczalni ścieków w

Cieszanowie"
Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w pkt. 12 SIWZ iest
oferta nr 2 złożona"ptzez Wykonawcę: P.H.U. Dąbek Łukasz, Usługi Koparko_
Ładowarką, 37-LL4 Białobrzegi L6t z ceną ofertową: 698 605.93 zł brutto oraz
długość okresu gwarancii na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i
urządzenia _ 60 miesięry.

Uzasadnione wyboru:
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na
podstawie art. 89 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SIWZ
oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów
określonych w rozdziale 12 SIWZ - ,,Cena" - 60.00 p|<t, ,,Długość okresu gwarancji na
roboty budowlane oraz zamontowane materiaĘ i urządzenia" - 40 pkt.; razem - 100.00
pkt.

Cieszanów, dnia t8'09.20L9 r.

wszyscy wykonawcy -

oparciu o art. 92 ust. L pkt. t), 2) i 3) ustawy Pzp, Zamawiający

którzy złożyli oferty, punktację plzyznaną ofertom w każdym

Ponadto, działając w
informuje:
1) o wykonawcach,

m ocenv ofbrt i łaczne u

Nr
oferty Naewa i adres l{ykonawcy

Punkqy
pląananeofercie

Iffyterium:
" Cena - 60olo

Punkty
przyznane ofercie

Krvterium:
Dfugość gwarancii na

roboty budowlane oraz
zamontowane mateńaĘ

i urządzenia
- 40o/o

Ęczna
pgnktacia
prayznana

ofercie

1,

Zakład Instalacii Wod- Kan
.C.O. i Gaz.

fanusz Krasulak
ul. Kościuszb141/2

37-600 Lubaczów

52.45 40.00 92.45

2
P.H.U. DąbekŁukasz

Usługi Koparko-Ładowarką
37-114 Białobrzesi 161

60.00 40.00 100.00

3 Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe..STOLMEX"

45.59 40.00 85.59
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inż. KozłowskiStanisław
ul. Lipska40

22-4oo Zamość

4
GEO Sp. z o.o.

ul. Złota Góra 19A
37-550 Radvmno

50.75 40.00 90.75

5

Zakład Remontowo-
Budowlany w Zamościu Adam

Kustra
ul.Wysryńsldego 55/19

22-4ooZamość

47.O9 40.o0 a7.o9

2) o braku wykonawców którzy zostali wykluczeni,
3) o braku wykonawców których oferty zostały odrzucone,

}ednocześnie Zamawiająry informuję, iŻ ww.
d1mamicznego systemu zakupów.

postępowaniu nie ustanowił

nnv{zARąDU
..^/..th&.*,z*ek-..-.
( po/pis kiełownika zamaw iająe g o

1|,1ub osoby upoważnionej)
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