
                                                                                                  Przytyk, dnia 23 kwietnia  2014 r.  
 
Zn. ZP.b.272.4.2014   
 
                                                                              
                                                                                      Zawiadomienie o wyborze oferty                                                                         
                                                                                                                                                                                              
             Dotyczy postępowania pn. ,, Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Podgajku 
Wschodnim ”.                                                                                                                                    
  Tryb postępowania; przetarg nieograniczony, ogłoszenie o zamówieniu w BZP Nr  113730 - 2014; 
data zamieszczenia: 03 kwietnia 2014r. 
 
Zamawiający: Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 
Nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87 
                 W wyniku przeprowadzenia czynności  związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, 
działając na podstawie art.92 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010r.Nr 113, poz.759 z późn. zmianami ) Zamawiający; 
 

1)  wybrał do realizacji ofertę Nr 5 tj. 
Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce –  
cena oferty brutto; 145 684,15 PLN 

-oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, oferta najkorzystniejsza - posiada najniższą cenę i 
uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 punktów. 
 

2) przedstawia poniżej  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 
Centrum Recyklingu, Transportu i Górnictwa PACIO Wi ktor Paciorek ul. Mikołaja 9,  
88-170 Pakość - cena oferty brutto; 300 000,00 PLN 
- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, uzyskała 48,56 pkt 
Oferta oznaczona Nr 2 
HYDROEL Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C. Janusz Dyda, Jerzy Dyda, Bogdan Skumiał,  
38-333 Zagórzany 679 - cena oferty brutto; 235 804,25 PLN 
- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, uzyskała 61,78 pkt 
Oferta oznaczona Nr 3 
Zakład Wierceń Studziennych Jerzy Wilman ul.Chodkiewicza 111, 25-139 Kielce 
- cena oferty brutto; 146 370,00PLN 
- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, uzyskała 99,53 pkt 
Oferta oznaczona Nr 4 
Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych „HYDROeŁPOL  Sp.z o.o.,  
90-030  Łódź ul. Nowa 29/31– cena oferty brutto;  314 265,00PLN 
- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, uzyskała 46,35 pkt 
Oferta oznaczona Nr 6  
Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski, 91-480 Łódź ul.Hortensji 28  
- cena oferty  brutto; 198 030,00PLN 
- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, uzyskała 73,56 pkt 
Umowa może zostać podpisana zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w 
terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.                                                                 
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 
Maria Kobyłecka 
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