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Numer zamówienia publicznego:341/II/13/2008

Wykonawcy wg rozdzielnika

OGŁOSZENIE O WYNIKACH I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY

            Zawiadamiam, zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 t.j. z późn.zm.), że w postępowaniu o zamówienie 

publiczne przeprowadzone w trybie przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 Euro a 

poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych na:

  „Przebudowę  wodociągu fi 100 mm w rejonie ulicy Podłuże w Chełmie Śląskim ”

 została wybrana  oferta   wykonawcy który spełnia warunki udziału w postępowaniu i  uzyskał 

najwyższą ilość punktów  :

P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna – Andrzej Duda

ul. Borowicka 46 a   44-341 Gołkowice          

Cena (brutto)  – 275.622,19 zł.; Termin wykonania 30 dni 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 320,00

Liczba uzyskanych punktów w kryterium termin wykonania            40,00

Łączna punktacja: 360,00

                Zgodnie z art.92 ust.1 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych zawiadamiam, że w postępowaniu złożone zostały oferty:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Tesan” Gabriela Philipp i Wspólnicy Sp. Jawna

ul. Oświęcimska 52 a   41-400 Mysłowice

Cena (brutto)  – 302.927,32 zł.; Termin wykonania 45 dni 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 291,17

Liczba uzyskanych punktów w kryterium termin wykonania            26,66

Łączna punktacja: 317,83
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„GASPI ”  Piotr Garleja

ul. PCK Baza SKR    41-409 Mysłowice

Cena (brutto)  – 310.697,92 zł.; Termin wykonania 21 dni 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 283,87

Liczba uzyskanych punktów w kryterium termin wykonania            57,14

Łączna punktacja: 341,01

Instalacje Hydrauliczne Wilhelm Hachuła

ul. Dąbrowskiej 53  43-220 Bojszowy

Cena (brutto)  – 369.933,34 zł.; Termin wykonania 21 dni 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 238,43

Liczba uzyskanych punktów w kryterium termin wykonania            57,14

Łączna punktacja:295,57

Zakład Instalacyjno-Inżynieryjny Jan Chmielarski

ul. Flisaków 15  Gorzów  32-660 Chełmek

Cena (brutto)  – 435.159,88 zł.; Termin wykonania 15 dni 

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 202,69

Liczba uzyskanych punktów w kryterium termin wykonania            80,00

Łączna punktacja:282,69

              Zgodnie z art.24 ust. 2 pkt.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych(Dz.U. Z 2007 r. Nr 223, poz.1655 t.j.) wykluczony z postępowania został:

F.H.U.R „ENERGO-INSTAL”  Rafał Młyńczak

ul. Graniczna 25  32-625 Przecieszyn

                Wykonawca złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu zawierające błędy i w terminie wyznaczonym do ich uzupełnienia nie przedstawił 

nowych.
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