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Dotyczy: WVboru ofeńv naikorZVStnieiszei

Pragnę poinformowaó, ze w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofeń na roboty budowlane
realizowane W oparciu o ań' 4 USt' 8 ustawy Prawo zamÓwień publicznych (przesłanka wyłączenia
stosowania ustawy) oraz na podstawie 9 6 | 7 Zarządzenia Nr 3lZPlI2010 Burmistrza Kłobucka z dnia
22.02.2010 r' w sprawie: regulaminu udzielania zamÓWień publicznych (z póżniĄszymi zmianami)
związane z przebudową z istniejących napowietrznych linii e|ektroenergetycznych w zakresie dobudowy
opraw oŚWietlenia uIicznego W miejscowoŚciach KłobUck' Libidza, Kamyk wpłynęły 4 ofeńy.
W tabe|i ponizej zestawiono nazwy Wykonawców oraz kwoty na reaIizację przedmiotowego zadania''

ofeńy
cena za część 1 cena za część 2 Cena za część 3 cena za częśĆ 4

1

P.P.H. U. ELEKTRYCY s.c.
A Gabor A. Gabor
L.rL Niegolewskich 7
42-700 Lub iniec

3 840,19 zł netto
4 723'43 żł bruŁto

2 a2B 44 zł nello
2 494 98 zł brutto

2 706 97 zł netto
3 329 57 zł brutto

1 366'11 zł netto

1 680,3'] zł brutto

?

Firma Robót Elektrycznych s.c'
Leszek Kaniowski, Celestyn
Lewicki Bańosz Bawor
ul Ska na 38/40
42 200 Czesiochowa

4 800.00 zł netto
5 904,00 zł brutto

2 600'00 zł netto
3 198,00 zł brutto

3 700,0o zł netto
4 551 00 zł brutio

1 700'00 Żł netto

2 091 00 zł brltto

3
F.U.H. ELW|N,4 Marek Wilk
ul. Szkolna 29
42 100 Kłobuck

3 880'00 zł netto
4 772'4a zł brutto

1 994,00 zł netto
2 452,62 zł brutto

2 688'00 zł netto
3 306,24 zł brutto

1 3'l5,00 zł netto

1 617'45 zł brutto

P W lnstalatorstwo ElektrycŻne mgr
inż' Jarosław Galickl
u. Maaynarska 70
42-280 częstochoWa

4 495'00 zł netto
5 528,B5 zł brutto

2 695'00 zł netto
3 314'85 zł brutto

3 9B5'00 zł netto
4 901 55 Żł brutto

2 395 00 zł netto

2 945,85 zł brutto

Poniewaz ZamawiająCy dopuŚcił moz|iwość złoŻenia przez Wykonawców ofeń częściowych na jedną |ub

Więcej części zamówienia, a jedynym kryterium Wyboru była zaoferowana kwota za Wykonanie przedmiotu
zamówienia, to Zgodnie Z przedstawionymi cenami do realizaąi '

- CZĘŚCI I pn':Przebudowa linii elektroenergetycznej przy ul. Żeromskiego w Kamyku - dowieszenie
opraw oświetlenia ulicznego - roboty do wykonanja to: podwieszenie 2 oqraw ośWiet|enia
ulicznego typu LED na słupach nr 140 i 143 z|okalizowanych przy ul. Zeromskiego W

Kamyku oraz dowieszenie przewodu AsXSn2x16mm2 dł' 262 m na odcinku od słupa nr
138 do słupa nr-143

Wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ELEKTRYCY s.c. A. Gabor, A' Gabor z
siedzibą w Lublińcu przy ul' Niegolewskich 7.

Uzasadnienie:
oferta tego Wykonawcy spełnia Wszystkie wymagania przedstawione W Zaproszeniu do składania ofert i

jest najkorzystniejsza cenowo.

Natomiast do realizacji:
CZĘŚC| || pn.: Przebudowie linii elektroenergetycznej przy ul. Wierzbowej W Kłobucku _ dowieszenie

opraw oświetlenia ulicznego - roboty do Wykonania to: podwieszenie 2 opraw oŚWietlenia
ulicznego typu LED na słupach nr 57 i 11 Z|okalizowanych przy ul. Wierzbowej w
Kłobucku:



CZĘSCl lll pn': Przebudowie linii elektroenergetycznej przy ul. Wschodniej w Kłobucku - dowieszenie
opraw oŚWietlenia ulicznego - roboty do Wykonania to: podwieszenie 2 opraw ośWietlenia
ulicznego typu LED na słupach nr 4412 i 4413 zlokalizowanych przy ul. Wschodniej w
Kłobucku oraz dowieszenie przewodu AsXSn2xl6mm' dł. 97 m na odcinku od słupa nr
44 do słupa nr 4413,

CZĘŚCl IV pn.: Przebudowa linii elektroenergetycznej przy ul' Biała w Libidzy - dowieszenie oprawy
oświetlenia ulicznego _ roboty do Wykonania to: podwleszenie 1 oprawv oświet|enia
u|icznego typu LED na słupie nr 22 zlokalizowanym przy ul' Biała w miejscowości
Libidza oraz dowieszenie przewodu AsXSn2x16mm2 dł' 37 m na odcinku od słupa nr 20
do słupa nr 22

wybrano Firmę Usługowo-Handlowa ELW|M Marek Wilk z siedzibą W Kłobucku przy ul. szkolnej 29.

Uzasadnięnią
oferta tego Wykonawcy spełnia wszystkie Wymagania przedstawione W zaproszeniu do składania ofert i

jest najkorzystniejSza cenowo dla trzech części zamówienia.

Ponadto chciałbym poinformować, ze umowa z Wybranymi Wykonawcami zostaną podpisana W siedzibie
Zamawiającego tj' Urzędzie Miejskim w Kłobucku u|. 11 Listopada 6 42-100 Kłobuckwdniu 1 1.03'2016 r'

Zgodnie z zapisami Zawartymi w zaproszeniu do składania ofeń przed podpisaniem umowy Wybrany
Wykonawca jest zobowiązany :

a) do dostarczenia kopii stosownych Uprawnień kierownika budowy oraz ZaśWiadczenia o
przynalezności tej osoby do izby samorządu Zawodowego'

b) do złozenia kosztorysu ofertowego wykonanego metodą uproszczoną z podaniem najważniejszych
składników cenotwórczych takich jak: wańość roboczogodziny, zysku' kosztów pośrednich, ceny
najwazniejszych materiałÓw i urządzeń.

Dziękuję wszystkim za złoŻenie ofert i Udział W niniejszym postępowaniu'

Otrzvmuie:

;L adresat zgodn.e z rozdzielnik.en do pisma
(4 ala -Wydz.lR w miejscu
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