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                                                                                          Przytyk, dnia 14 lipca 2015r.  

 

 ZP. d.272.5a.2015   

 

 

 

                                                                                                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty 

 
Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 

Nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87 

Informuje, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 14 lipca  2015r.  na wykonanie 

zamówienia pn. „Budowa boiska do piłki nożnej na terenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w miejscowości Wrzeszczów”. 

 

 

Zamawiający wybrał  jako najkorzystniejszą ofertę  Nr 4 tj. 

 

TEL Biuro Architektoniczne 

Małgorzata Trębska 

                                                  96-100 Skierniewice, ul. Stefana Okrzei 2 lok.1    

       

- cena ofertowa ryczałtowa w wysokości  brutto 9 500,00 PLN  

( Słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych) 

- oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, uzyskała w zastosowanym 

kryterium oceny ofert – cena 100% - 100 punktów. 

 

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 

oceny i porównania złożonych ofert  zawierającym punktacje przyznaną ofertom w kryterium- 

cena ofert i punktację: 

 

Oferta oznaczona Nr 1            Projektowanie Architektoniczne 

Anna Kondej 

26-600 Radom, ul. Komunalna 143 

 

- cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto 17 220,00 PLN 

( Słownie: siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych)                                    

- oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, w kryterium cena uzyskała 55,16 

punktów. 

 

Oferta oznaczona Nr 2      Ryzalit- Architektura i Psychologia 

Paweł Rybak 

26-600 Radom, ul. Karczemnego 40 
 

 

- cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto   12 177,00 PLN 

( Słownie: dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych) 

- oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, w kryterium cena uzyskała 78,01 

punktów. 
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Oferta oznaczona Nr 3                         Studio3xm 

                                                           Małgorzata Mordak 

26-600 Radom, ul. Mickiewicza 11 lok.1 

 

- cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto   10 300,00 PLN 

( Słownie: dziesięć tysięcy trzysta złotych) 

- oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, w kryterium cena uzyskała 92,23 

punktów. 

 

 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 

Nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87 

Informuje, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 14 lipca  2015r.  na wykonanie 

zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w 

Przytyku” 

 

Zamawiający wybrał  jako najkorzystniejszą ofertę  Nr 3 tj. 

 

                                                                      Studio3xm 

                                                           Małgorzata Mordak 

       26-600 Radom, ul. Mickiewicza 11 lok.1 

    

- cena ofertowa ryczałtowa w wysokości  brutto  13 530,00 PLN  

( Słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych) 

- oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, uzyskała w zastosowanym 

kryterium oceny ofert – cena 100% - 100 punktów. 

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 

oceny i porównania złożonych ofert  zawierającym punktacje przyznaną ofertom w kryterium- 

cena ofert i punktację: 

 

Oferta oznaczona Nr 1            Projektowanie Architektoniczne 

Anna Kondej 

26-600 Radom, ul. Komunalna 143 

 

- cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto 15 910,00 PLN 

( Słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset dziesięć złotych)                                    

- oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, w kryterium cena uzyskała 85,04 

punktów. 

 

Oferta oznaczona Nr 2      Ryzalit- Architektura i Psychologia 

Paweł Rybak 

26-600 Radom, ul. Karczemnego 40 
 

 

- cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto   14 514,00 PLN 

( Słownie: czternaście tysięcy pięćset czternaście złotych) 

- oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, w kryterium cena uzyskała 93,22 

punktów. 
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Oferta oznaczona Nr 4                       TEL Biuro Architektoniczne 

           Małgorzata Trębska 

                                                  96-100 Skierniewice, ul. Stefana Okrzei 2 lok.1    

       

- cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto   16 000,00 PLN 

( Słownie: szesnaście tysięcy złotych) 

- oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, w kryterium cena uzyskała 84,37 

punktów. 

 

 

 
Zamawiający  informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 p.z.p., albo 

10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

 

                                                                                            KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO 

                                                                                                   Wójt Gminy Przytyk 

                                                                                                    Dariusz Wołczyński 

Tablica ogłoszeń 

Strona internetowa 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


