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Konsorcjum:
Lider: Molewski Sp.z.o.o.
ul. Płocka 164
97-800 Włocławek
Partner:
Blejkan Sp. z.o.o.
ul. Łukasińskiego 116
7I-2I5 szczecin
partner: lnvest
Development sp. ż.o.o.
ul. Kaliska 11
87-860 Chodecz

lNFORMAOA O WYBORZE NAJKORZYSTNl EJSZEJ OFERTY
WRAZ Z WEZWANlEM DO PODP|SANlA UMOWY

W związku z zakończeniem postępowania idokonaniem wyboru najkorzystniej oferty
w postępowaniu prowadżonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z ż0I3 r. ,poz, 9O7 z późn. zm.) w trybie przetargu
n ieograniczonego na:

,,Renowację kanału tranzpowego ścieków oczyszczonych - kanał tłoczony", będącego
częścią projektu pn:,, Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie
Trybunalskim" stanowiąceto cześć Programu Operacyjnego ,,lnfrastruktura iŚrodowisko"
wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności Nr Pols.01.01.00-00-
oo3l07

informUję, iź na realizację WW. zamóWienia wybrano Państwa konsorcjum.

Przy wyborze n ajko rzystn iejszej oferty zamawiający kierował się kryterium opisanym w
rozdziale xvlll slwz.

streszczenie oceny oferty.

Nr
ofe
rty

Nazwa wykonawcy cena Liczba
punktów w
Kryterium
cena gOYo

GWara
ncja

LicZba punktóW

W Kryterium
gwarancja 10%

Liczba punktów
łącznie (cena +

gwarancja 100%

1. POLAQUA Sp. z,o,o,
ul. Dworska 1

05-500 Wólka Kozodawska

31.980.000,00
zł brutto

67 ,'J,2 pkl. 5 |at 5 pkt. 72,L2 pki.

z. Konsorcjum:
Lider: Molewski Sp.z.o.o.
ul, Płocka 164
97-800 Włocławek
Partnel:
Bleikan So. z.o.o.

23,853.259,09
Zł brutto

90 pkt. 10 |at 10 pkt. 100 pkt.



ul. Łukasifukiego l 16

7 1-215 Szczecin
Partner: Invest
Development Sp. Z.o.o.
ul. Kaliska 1 1

87-860 chodecz

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o skontaktowanie się z Panią EWą

Tymińską (tel. O44 73Z-I8-09) pokój nr 1-8, ul. Szkolna 28 Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
w celu podpisania umowy.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie nie krótszym niż 10 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 15 dni - jeże|i zostało przesłane W inny sposób, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy
Prawo zamówień publicznych,
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