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lNFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNlEJSZEJ OFERTY WRAZ Z WEZWANlEM DO PODPISANlA UMOWY

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01,.ż004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z2O1,0r. nr 1]-3 poz.759 zpoźn. zm.)w trybie przetargu nieoBraniczonego na:

Cześć l Wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu

,,RADOSNA SZKOŁA" przy Szkole Podstawowej Nr 10 zlokalizowanego przy ulicy Wojska Polskiego 37 w
Piotrkowie Trybunalskim znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym IO/'J,, obręb 21 wg
doku mentacji proje ktowej dołączone j przez za mawiającego.

Cześć ll Wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną w ramach rządowego programu

,,RADOSNA SZKOŁA" przy Szkole Podstawowej Nr 11 zlokalizowanego przy ulicy Szmidta 3 w Piotrkowie
Trybunalskim znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 1,62/32, obręb 20, ul. Działkowa 6 wg

doku mentacji projektowej dołączone j przez zamawiającego

lnformuję, iź zostaliście Państwo wybrani na wykonanie części ll ww. zamówienia.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o skontaktowanie się z Panem Markiem
Krawczyńskim (tel,044732-77,83), Pasaz Karola Rudowskiego 10 Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
w celu podpisania umowy.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niz 5 dni od dnia przesłania zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli
zostało przesłane w inny sposób, zgodnie zart.94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Numer
ofeńy Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena za cz. l

cena za cz. ll

Liczba
punktów w
kryterium
cena cz,l

Liczba
punktów v

kryterium
cena cz.ll

1 WERAN Sp. z o.o,
ul Nowogrodzka 1219
54-433 Wroclaw

159.900,00 zl 166.050,00 zł 98 96

2 PPHU Expo-Drew Pacan Kazimiez
Sołek 5
26-300 Oooczno

158.209,49 zl 162.877,22 zł 100 98

J Z.H.U P.MlRS Mirosław
Różycki Poręby 40b
97-40O Bełchatów

164.400,00 zł 178,262,00 zł 96 89

4 SATERIUS D|STR|BUT|ON Sp z o o. Sp. k.

ul. Nowa 32
41-500 Chorzów

201,401,68 zł 211,105,82 zł 78 75

5 F R.B. CALBUD
ul Piotrkowska '14

97-510 Reczno
'16'1,795,43 zł 159.900,00 zł 97 100
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PPHU Expo-Drew Pacan Kazimierz
Sołek 5
26-300 Opoczno

tNFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTN!EJSZEJ OFERTY WRAZ Z WEZWANlEM DO PODPISANIA UMOWY

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w

postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.0t.2OO4 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z2o7Or, nr ].]_3 poz.759 zpoŹn, zm.)w trybie przetargu nieograniczonego na;

Cześć l Wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną W ramach rządowego programu

,,RAD9SNA SZK6ŁA" przy Szkole Podstawowej Nr 10 zlokalizowanego przy ulicy Wojska Polskiego 37 w
piotrkowie Trybunalskim znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym LO/L obręb 2I wg

do ku mentacji projektowej dołączone j przez zamawiającego.

Cześć ll Wykonanie szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną W ramach rządowego programu

,,RAD6SNA SZK9ŁA" przy Szkole Podstawowej Nr 11 zlokalizowanego przy ulicy Szmidta 3 w Piotrkowie

Trybunalskim znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 162132, obręb 20, ul. Działkowa 6 wg

d o ku menta cji p rojektowej dołączo ne j przez za m awiającego

Informuję, iż zostaliście Państwo wybrani na wykonanie części l ww. zamówienia.

W związku z powyzszym zwracam się z uprzejmą prośbą o skontaktowanie się z Panem Markiem

Krawczyńskim (tel. O44 732-77-83), Pasaz Karola Rudowskiego 10 Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

w celu podpisania umowy.
Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym

niż 5 dni od dnia przesłania zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało

przesłane w sposób określony w art, 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli

zostało przesłane w inny sposób, zgodnie zart.94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Numer
ofeńy Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena za cz. l

cenaza cz, ll

Liczba
punktów w
kryterium
cena cz l

Liczba
punktów w
kryterium
cena cz.ll

1 WERAN Sp. z o,o,
ul. Nowogrodzka 1219
54-433 Wrocław

159.900,00 zł 166.050,00 zł 98 96

2, PPHU Expo-Drew Pacan Kazimierz
Sołek 5
26-300 Opoczno

158.209,49 zł 162.877,22 zł 100 98

J Z.H.U.P MlRS Mirosław
Rózycki Poręby 40b
97-400 Bełchatow

,l64.400,00 zł 178,262,00 zł 96 89

4 SATER|US DlSTRlBUTION Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Nowa 32
41-500 Chorzów

201.40'1,68 zł 211,105,82 zl 78 75

Ą F R.B. CALBUD
ul Piotrkowska 14
97-510 Reczno

'161.795,43 zł 159.900,00 zł 97 100


