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ANH Stanisław Dzięcioł
Duczki
ul. Poprzeczna 21
05-200 Wołomin

lNFORMAOA O WYBORZE NAJKORZYSTNlEJSZEJ OFERry
WRAZ Z WEZWAN|EM DO PODP|SAN|A UMOWY

w związku z zakończeniem postępowania idokonaniem wyboru najkorzystniej oferty

W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r,,poz. 9O7 z późn. zm.) w trybie przetargu

n ieograniczonego na;

Przebudowę istniejącego boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne na terenie szkoły
podstawowej nr 2 im. krzysztofa kamila Baczyńskiego w piotrkowie Trybunalskim przy

ul, Daniłowskiego 3 w ramach zadania

MODERN|ZACJA BO|SKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

informuję, iż na realizację ww. zamówienia wybrano Pana firmę.
przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium opisanym

w rozdziale xvlll slwz.
streszczenie oceny oferty.

Lp. Nazwa wykonawcy cena
95%

Długość rękojmi
5%

Łączna liczba
pu nktów

7. ANH stani5łaW Dzięcioł
Duczki

ul. Poprzeczna 21

05-200 Wołomin

310 000, 00 zł
brutto
95 pkt.

5 lat
0 pkt. 95 pkt.

2. EUROCOURT SP. z.o.o.

ul, Wolność 8/7
26-600 Radom

349 000,00 zł
brutto
84,38 pkt.

5 lat
0 pkt.

84,38 pkt.

3. ACTlVA Longin Witkowski
ul. Narutowicza 53/6
80-130 Łódź

444 000,00 zł
brutto
oferta
odrzucona

5lat
0 pkt,

oferta
od rzucona

4. Z.H.U.P. MlRs
Mirosław Różycki
Poręby 40 B
97-400 Bełchatów

369 302,88 zł
brutto
79,74 pkt,

5 lat
0 pkt.

79,74 pkr,



w związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o skontaktowanie się z panią

Jadwigą Paczuską (tel, o44 732-I8-g1l pokój nr 36, ul. Szkolna 28 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 z

art.94 ust. 1pkt 2} ustawy Prawo zamówień publicznych,

Ponadto informuje o odrzuceniu oferty nr 3 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4, gdyż nie

wykazał spełniania warunków udziału w postepowaniu,


