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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

lNFORMACJA O WYBORZE NAJKOMYSTNlEJSZEJ OFERTY

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z ania zs-ól.zoóą r. prawo
zamóWień pub|icznych (Dz. lJ , z 2015 r. poz.21 64) W trybie prżetargu nieograniczonego na:

,,Budowę kanalizacji sanitarnej iwodociągu w ul. Żabiej''

informuię, iż wvkonawca:

Przedsiębiorstwo Produ kcyjno
Usługowo Handlowe,,EKOlNŻBUD'' Łukasz Stępień
ul. Krakowskie Przedmieście 56

97-300 Piotrków Tryb,

został wybrany na wykonanie ww, zadania. ofeńa wykonawcy uzyskała największą liczbę
punktów w kryteriach: cena - 95 o/o i v,tydłużona rękojmia powyżej 5lat- 5"/",

Jednocześnie informuje, iź wykonawca INSTAL-ZED Firma Prywatna ul. Zwirki 9 97-3oo
Piotrków Trybunalski został wykluczony na podstawie ań. 24 ust.2 pkt 4) ustawy Prawo
zamówień publicznych, gdyż nie vlykazał spełnienia warunku określonego przez
zamawiającego w rozdz, lX pkt 3 SIWZ.

oferta wykonawcy wykluczonego została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawyPrawo zamówień publicznych.

Nazwa wykonawcy

Firma Handlowo - Usługowa Waldemar
Chudy
ul. Jagiellońska 28112
98-200 sieradz
lNSTAL-ZED Firma Prywatna
ul. Zwirki 9
97-300 PiotrkóW Tryb.



3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe,,EKOlNZBUD" Łukasz Stępień
ul. Krakowskie Przedmieście 56
97-300 Piotrków Tryb,

139.500,00 zł
brutto
95 pkt,

9lati1
dzień
5 pkt.

100 pkt.

4, Kaźmierczak Przedsiębiorstwo Robót
lnstalacyjno - lnżynieryjnych Zbigniew
kaźmierczak
Kosów, ul. Główna 92
97-310 Moszczenica

156,648,12zł
brutto

84,60 pkt,

9latildzień
5 pkt. 89,60 pkt.

A Przedsiębiorstwo lnżynieryjno - Budowlane
,,ZETPRl-EKO" Sp. z,o.o.
ul. Gliniana 20
97-300 Piotrków Tryb.

217,386,72 zł
brutto

60,96 pkt.

109 miesięcy
(9 lati1
miesiąc)

5 pkt.
65.96 pkt.

6. Firma Budowlano - lnżynieryjna ,,BlNEX'
Przemysław Bińczyk
ul. Rodziny Rajkowskich 1 1/13
97-300 PiołkóW TrVb.

1 89.858,1 7 zł
brutto

69,80 okt.

10lat
5 pkt.

74,80 pkt.

zamawiĄący zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zamówienia o wyborze najkorzystniejszej
ofeńy jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.2j ust. 2 ustawy
prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, zgodnie
z alt. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
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