
Zakład Usług Komun alnych- Sp. z o.o. w Cieszanowie
uL Kościuszki 6, 37-61l Cieszanów
- tel./fax 16 631 t2 96n" 

zfl łts'6afi{'i fu ffi .W.f o rs
Cieszanów, dnia 25'09.20L9 r.

- wszysry rłykonawcy -

dotycry: postępowania prowadzonego w trybie pmetargu nieograniczonego na roboty
budowlane pn: Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacjaoetyś?śz.żlni ścieków w

Cieszanowie Sitopiaskownik - dostawy

INFORMACIA
o wyborze naikorzysbieiszei oferty

Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie na podstawie arL 92 usL
2 ustawy z dnia 29 stycznia 20a4 r- Prawo zamówień publicznych (Dz. U.zZaLB r-' poz. L986 ze
zm.) informuie, że dokonano rł1yboru oferty naikorzysbrieiszei: Budowa kanalizacji przy ul.

Kościuszki i modernizłcia oczyszczalni ścieków w Ciesuenowie sitopiaskownik - dostawy.

Na|korzystniejszą oferĘ pod rłzględem layteriów podanych w pkt. a2 snilz iest oferta nr 4
złożana przez Wykonawcę: IIU Ekotech Sp. t Kosiński &sĘczeĘ ul. Tumida|skiego 2

38_340 Biecz z ceną ofertowąl 209 1oo.00 zł brutto oraz długość gwarancii na
urządzenia - 6o miesięcy'

Uzasadnione w5ńoru:
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, iego oferta nie podlega odrzuceniu na podsawie
art 89 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca spełnił warunki udziafu opisane w SI\ilZ oraz jego oferta
przedstawia najkorzysmieiszy bilans ceny i innych lcyteriów określonych w rozdziale t2 SIWZ -
,,Cena" - 5?.7 6 p|<L, "Nugość okresu gwarancji na uruqdzenia" - 4o pkL; razem - 92.7 6 pl<L

Ponadto, działaiąc w oparciu o arL 92 ust 1pkL 1), 2) i 3) ustawy Pzp,Zamavuająry informuie:
1) o wykonawcach, którzy złaĘlri oferty, punkację prąrznaną ofertom w każdym kryterium

2) o braku rłykonawców,ktÓlzy zostali wykluczeni,
3) o braku wykonawców których oferty zostały odrzucong,

oceny ofert i runktacii:

i[r
'oJęrty

Punkty
prązmneofercie

Kmbrium:
Dfugośćgwarancii na

ulządrenia
-ło%

1

ENKOS.A.
ul. Doiazdowa 54
,++lOOGliwice

47.93 24.00 71.93

2
STALBUDOM Sp. z o.o.

vlĘodaa/!
00-OlSWarszarva

4AA9 ,1O.0O 88.49

3
EKOFTNN-POL Sp. z o.o.

ul. Leśnal2
80-297 Banino

ó0.oo 00.00 60.00

4

FPHU E:kotect sp. l Kosiński
&SFączek

ul.Tumidaiskiego 2
38-3,[0 Biecz

s2.76 40.00 92.76

5
CLEARIłIATER Sp.o.o.

Ul.Solec 1.8łBz1
O0-4lOWarszawa

47.21 40.o0 87.21



Iednocześnie 7-amawiająq infonmię ń ww. posĘpowaniu nie ustanowił dynamicznąo
systemu zalcrpów.


