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WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Wvboru ofeńv naikorzvstnieiszei

Pragnę poinformowac, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofeń na nadzór inwestorski nad
robotami budowlanymi związanymi z przebudową istnie'iących napowietrznych Iinii elektroenergetycznych
w zakresie dobudowy opraw oŚwietleniowych w miejscowoŚciach Kłobuck' Libidza, Kamyk realizowanych
w oparciu o ań' 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamÓWień publicznych (przesłanka Wyłączenja stosowanja ustawy)
oraz na podstawie s 6 Regu|aminu powołanego ZaŻądzeniem Nr 3lZPll2o1o Burmistrza Kłobucka z dnia
22'o2'2010 r. W sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych (z póŹnie]szymi zmianami) z
wpłynęły 2 oferty'

W tab€ lli Doniżei Zestawiono nazwv WvkonawcÓW oraz kwotv na zadania.
NT

ofeńy
Oferent: cena za częŚć 1 Cena za część 2 cena za część 3 Cena za częśĆ 4

1

P.P.P.H. ELTECHLEN
Andrzej Bogacki

ul' PoWStańcóW sl' 54
42 700 Lubliniec

120'00 zł nelto

147'60 zł brutto

80'00 zł netto

98,40 zł brutto

90'00 Żł netto

110'70 zł brutto

60'00 zł netto

73,80 zł brutto

2
l\/laciej Bogus
ul. Bema 13

42-100 KłobUck
100 00 zł brutto 90,00 Żł brutto 90.00 zł brutto 70'00 zł brutto

Poniewaz Zamawiąący dopuścił mozliwość złoŻenia przez Wykonawców ofeń częściowych na jedną |ub

więcej części ZamÓWienia, a jedynym kryterium wyboru była zaoferowana kwo|a za Wykonanie przedmiotu
zamówienia, to Zgodnie z przedstawionymi cenami do nadzorowania robót opisanych we wszystkich
częŚciach wybrano Pana Macieja Bogusa zam' W Kłobucku przy u|. Bema 13'
Uzasadnienie:
ofeńa tego Wykonawcy spełnia Wszystkie Wymagania przedstawione w zaproszeniu do składania ofert i

jest najkorzystniejsza cenowo.

Ponadto chciałbym poinformowaĆ' ze umowa z wybranymi Wykonawcami Zostaną podpisana w siedzibie
Zamawiającego tj' Urzędzie N4iejskim w Kłobucku u|' 11 Listopada 6 42'100 Kłobuck W dniu 14'03'20'l6 r'

Zgodnie z zapisami zawartymi w zaproszeniu do składania ofeń przed podpisaniem umowy wybrany
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ZamaW'ającemu dokumentÓW potwierdzających, że osoba
przewidziana do wykonania ZamóWienia posiada okreŚlone odrębnym przepisami uprawnienia do
Wykonywania czynności zawodowych orazŻe naleŻy do lzby samorządu Zawodowego.

Dziękuję Wszystkim za złożenie ofert i udział W niniejszym postępowaniu'

Oirzvmuie:
1. adresat zgodnie z rozdzielnikiem do pisma

ala-Wydz lR w mlejscu
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