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OGŁOSZEN|E O WYBORZE OFERTY

Pżedsiębiorstwo WodociągóW i Kanalizacji "WoDNlK" społka z o.o,, Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia

Góra informuie, że W ramach postępowania o numeże referencyjnym TDll321l3l2o13 dotyczącego

Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysow€j pn,: ,,Budowa 9ieci Wodociągowei oraz

kanalizacJl saniiarnei dla m, RadomieJz" zgodnie z zażądzeniem Wewnętznym v 48ol2o12 z dnia

2 kwielnia 2012loku Plezesa za?ądu PżedsiębioBtwa WodociągóW i Kanalizacji ,WoDNlK" sp, z o o,

Wybrano najkolzystniejszą ofeńę:

Firma Handlovro-Uglugowa,,EM-PRoJEKT" Ewa Malinowska

ul. sudecka 51/3/8, 58-500 Jolenia Góra

zaoferowana cena za zrealizowanie pżedmiotu zamóWienia:221Ą,oo zl brutto (słownie: dwadzieścia
dwa tysiące sto czterdzieści złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboruI
Wyboru dokonano na podstawie kryterium - cena l00
Wszystkie Wymagania zamawiającego zawańe W slwz i
liczbę punktów tj. l00,0 pkt

'ń, ofeńa Wybranego Wykonawcy spełniła
w oc€nie końcowej uzyskała największą

pozoslał€ złożone w postepowaniu ofeńv:

ofeńa nr 2
cowogaz Pracownia Projektowa sieciilnstalacjisanitarnych, ul serbinowska 1a,62-800 Kalisz

zaoferowana cena za zrealizowanie pżedmiotu zamóWienia: 29 520,00 zł brutto (slownie: dwadzieścia
dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100)
ofeńa W końcowej ocenie Uzyskała 75,00 pkt

*



ofeńa nr 3

FUNAM sp. z o. o, ul Mokronoska 2, 52-407 Wrocław

Zaoferowana cena za zlealizowade pżedmiotu zamóWienia: 34 44o,0o zł brutto (słownie| tzydzieści
cztery tysiące cżerysta cźerdzieści złotych 00/'100)
oferta w końcowej ocenie uzyskała 64,29 pkt.

oferta nr 4

Pżedsiębiorstwo ReaIizacji Budownictwa Komunikacyjnego i Komunalnego
Podwale 17a, 58-500 Jelenia Góra
Zaoferowana cena za zrealizowanie przedmiotu zamóWienia| 29 766,00 zł brutto
dziewięć tysięcy siedemset sześódziesiąt sześó złotych 00/100)

ofeńa W końcowej ocenie Uzyskała: 74,38 pkt.

oferta nr 5

AlW PRoJEKT mgr inź Waldemar Kząstek Ul, spońowa 6, 63-5,10 Mikstat
Zaoferowana cena za zrea|izo\\Ęnie pżedmiotu zamóWienia: 23 175,00 zł brutto
tlzy tysiące sto siedemdziesiąt pięó złotych 00/100)

ofeńa W końcowej ocenie uzyskała: 95,53 pK.

ofeńa nr 6

Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec iJuda sp j , ul Urocza 22, 58-500 Jelenia
zaofercwana cena za zlea|izowanie pżedmiotu zamóWienia: 41 820,00 zł brutto
jeden ty§ięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100)

ofeńa W końcowej ocenie uzyskała: 52,94 pkt
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