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zĄwlADoMIENIE
Zamavnający Gmina

Wpielsk

działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 29 stycania 2004 r. Prawo zam wieri publicznych ( tekst jedn' Dz.U. zŻ018 r. poz.
1986 Ze r:n.) zawiadamią Że w postępowaniu pn.: ,rTermomodernuacja budynkrw
kt rych właścicielemjest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk - II etap'' Pnebudow&'
rozbudowa

i

termomodernizacja budynku świetlicywiejskiej

i

strażnicy ochotniczej

Strazy Pożarnej w \iląpielsku wraz z niezbędną pnebudową infrastruktury technicznej,

na podstawie kryterium oceny ofert określonychw specyfikacji istotnych warunk w
zam więnią ofe'rta zł:oŻona przęz Wykonawcę: Pmedsiębioretwo Handlowo Usługowe
TYMBUD \ffojciech Szwech, Maszewo Duże, ul. Dębowa37,
za ofertę najkoruystniej

{}9_40(}

Płock została uznana

są.

oferta uryskała maksymalną liczbę punh w wg kryteri w oceny ofert {cena 60 pkt,
gwarancjajakości 40 pkt} razem 100 pkt.
Cena oferty wynosi 1 148 820'00 zł brutto.

W

przedmiotowym postępowaniu uczestni czyły następujące firrny uzyskując

następuj ącą punktacj
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FISZER SP. Z o.

o.

Przedsiębiorstwo
Handlowo
Usługowe

TYMBUD

l

cena 60 okt

ul. Sikorskiego
60A
87-300 Brodnica
Maszewo Duze
ul. Dębowa37
09-400 Płock

45,99

40,00

85,89

60,00

40,00

100,00

Woiciech Szwech

W przeprowadzonym postępowaniu nie było Wykonawc w, kt rych ofeny zostały
odrzucone, ani Wykonawc w' ktorzy zostali wykluczęnizpostępowania.

Uzasadnienie

oferta wybranego Wykonawcy uzyskał'a największą liczbę punkt w na podstawie
kryterium oceny ofen określonych w specyfikacji istotnych warunk w zam wienia.
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woj. kujawsko-pomorskie

NlP 892_1Ą8-?^6-82

otrzymują:

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech,
Maszewo Duze, ul. Dębowa37,09_400 Płock
2. FISZER SP. Z o. o., ul. Sikorskiego 604., 87-300 Brodnica

3.

Sporządził: MR
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