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,-,, * Usług Komunalnych

,: zo.o. wCieszanowie
ul, A'.i ;iluszki 6, 37-61 ] Cieszanów

-ffŁffiBh&*iłi*;" Cieszanów, dnia 25.09.2at9 r.

_ wsryscy rłykonawcy -

dotycry: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane pn: Budowa kanalizacii przy ul. Kościuszki i modernizacia ocŻYszczalni ścieków w

Cieszanowie Prasa taśmowa z zagęszc.aczem śrubowo - bębnmrym -dostawy."

INFoRIIłACIA
o rłybolze naikorryshieiszei oferty

Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Cieszanowie na podstawie arL 92 ust
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2oa4r. Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z?0L8 r., poz. L986ze
zm.) informuie, że dokonano wyboru ofertynaikorzysbrieiszej:,,Budowa kanalizacji prry ul.
Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszanowie Prasa taśmowa z zagęs.czaczem

śrubowo - Ębnowyrt'" _ dostawy.

Najkorzystnieisą oferą pod względem k5treriów podanych w pkt. 12 SIWZ iest oferta nr 1
złożorlra plzez, Wykonawcę: EKOFINN-POL Sp.zo.o., ullćśna1z' aa-2g7 Banino zceną

ofertową: 2o5 41o.oo złbrutto oraz dfugośćgrnnmncii na urządzenia - 6o miesięcy.
Uzasadnione rłyboru:

Wybrany Wykonalvca nie podlega wykluczeniĘ iego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie
arŁ 89 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca spełnił warunki udziafu opisane w SIWZ oraz jego oferta
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych lcyteriów określonych w rozdziale 12 5IWZ _

,,Cena" - 60'00 pl<t-, ,,Dfugość okresu gwaranĘi na uruqdzenia" - 40 pkL; razem - 100.00 pkt

Ponadtą działając w oparciu o alt- 92 usL 1 pkŁ L),2) i 3) ustawy Pzp,Z'amawiający informuje:
1) o wykonawcacĘ którzy złoĘli ofert5r, punktacię prTyznanąofertom w każdym kĘrteńum

o braku wykonawców, lrtórzy zostali wykluczeni,
o braku rłrykonawców, których oferty został5l odrzucone,

}ednocześnie Zamawiaiąry informuię, iż ww. postępowaniu
systemu zalanpów

dynamicznego
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2)
3)

ocenY ofert i łacznei punktacii:
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L
EKOFINN-FOL Sp. z o.o.

ul. Leśna12
BO-297 Banino

60.00 40.00 100.o0

2
CLEARWATER Sp.o.o.

Ul.Solec 1.8/B,21
0O-4lOWarszarm

s7.26 40.00 97.26

lnformacia, o której mowa warŁ 92ust.2 Strona 1 z


