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                                                                                          Przytyk, dnia 10 czerwca 2015r.  

 

 ZP. d.272.4a.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 27 maja 2015r.  na wykonanie 

zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej i kosztorysowej 

na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrołęka”. 

 
Zamawiający wybrał  jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1 tj. 

 

PRO-SAN 

Projektowanie obiektów budowlanych 

Inżynieryjnych i instalacyjnych 

Jan Bochnia 

                                                  26-600 Radom, ul. Srebrna 11     

       

- cena ofertowa ryczałtowa w wysokości  brutto 40 713,00 PLN  

( Słownie: czterdzieści tysięcy siedemset trzynaście 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 2        Pracownia Projektowo- Usługowa 

„PROMA” 

Andrzej Maj 

26-600 Radom, ul. Łąkowa 28 

 

- cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto 43 542,00 PLN 

( Słownie: czterdzieści  trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote)                                    

- oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, w kryterium cena uzyskała 93,50 

punktów. 

 

 

 

Oferta oznaczona Nr 3             „MAREL – PROJEKT” s.c. 

Biuro Usług Technicznych 

Lis Marek i Metlerski Artur 

26-600 Radom, ul. Traugutta 54/12 
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- cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto   45 510,00 PLN 

( Słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziesięć złotych) 

- oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, w kryterium cena uzyskała 89,45 

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 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


