
                                                                                                                                                                   Piotrków Tryb. 24.07.2013r.

Nasz znak : EA.K.2311-108/13

                             INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na

podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późń. zm. ) w trybie

przetargu nieograniczonego na : „ Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w

Piotrkowie Trybunalskim etap I -  wymiana stolarki okiennej w pokojach mieszkańców na I

piętrze budynku „ do dnia12.07.2013r. do godz. 10.00 wpłynęło pięć ofert:

1. SAO Anetta Szyjak

97-300 Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 142 

NIP 771-148-14-57 REG 590556269

wartość netto oferty  :    26.850,00zł            

wartość brutto oferty  :  28.998,00zł

2. VOBOS

Paweł Olejniczak

20-141 Lublin, ul. Porzeczkowa 5/4

NIP 538-156-37-30 Regon 030218224

wartość netto oferty  :    49.995,00zł            

wartość brutto oferty  :  53.994,60zł

3. Z.B. „TEAM-BAU”

97-500 Radomsko, ul. Reymonta 44a/1

NIP 769-171-26-68 Regon 100557515

wartość netto oferty  :    49.614,71zł            

wartość brutto oferty  :  53.583,89zł

4. P.H.U. BUDUS s.c.

97-300 Piotrków Tryb. ,ul. Słowackiego48

NIP 771-287-32-83 Regon 101297520

wartość netto oferty  :    68.000,00zł            

wartość brutto oferty  :   73.440,00zł

5. F.H.U. „ALPLAST”

97-300 Piotrków Tryb. ul. Studzienna 5

NIP 773-000-18-43

wartość netto oferty  :    26.293,00zł            

wartość brutto oferty  :   28.396,44zł

Informuję  że:

a) oferty  Nr :1, 2, 5 spełniają  wymagania zawarte  w SIWZ. 

b) oferty NR : 3, 4, zostają na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z

2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  wykluczone  i jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych odrzucone. tj. 

-  Zamawiający  odrzuca  ofertę  ,  jeżeli  :  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z



zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3.

c) wybrano ofertę   z najniższą ceną brutto tj. : 

  F.H.U. „ALPLAST”

97-300 Piotrków Tryb. ul. Studzienna 5

NIP 773-000-18-43

wartość netto oferty  :    26.293,00zł            

wartość brutto oferty  :   28.396,44zł

Umowa z w/w firmą zostanie zawarta w dniu  02 sierpnia 2013r. w siedzibie Zamawiającego.


