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WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Wvboru oleńv naikorŻVsinie szei

Pragnę poinformować,
robotami budowlanymi
w zakresie:

dowieszeniu 2 oPraw
22l4 posadowionYch

7e w oooowled7l na zap'oszenie oo składania olert na nadzól ''lwes]o'ski 1ad

'* 
ąr-vi i') p}"n"oo*a istn'e1a.ycr' napow eltznycn llnil elektroenergerycznych

oświetlenia ulicznego typu LED na istnielących słupach energetycznych,n 22 i

plzy ul' Topolowej w Łobodnie ofaz mo .aż przewodu izolowanego Asxsn Zy lo

- !H"'..."n'u 2 opraw ośWietlenia Ulicznego typu LED na istniejących słupach energetycznych nr 4 i 23

posadowionycn prŻy ul' Nadrzec/1ej w Lobod1ie:

- i.*i"J"i i,]_r 'opiawy oswietlenia ul'".n"!o typu LED na istniejącym słupie energetycznym nr 29

posadowionym p7y ul Plusd w ł obodnlp
1^/ n^.rónn\^Enill nrÓwa.l7onvm w opalclu; ań. 4 Ust' B usiawy P''awo zamówień publicznyc''] (prŻesłanka

ill;:x#":##;i" "'l]ń' oi"'-''u óoo'ru*i' $ 6 R'egulaminu oowołaneqo Za,adlen'em Nl

3/ZPll2ol0 Bulmistl/a hłobucka , oni iióz'ż!'o i' w spiawie: rcqulaminu ud/ieldna zamówicń

pub!icznych (z pÓŹniejszymi zmlanami) z Wpłynęły 3 ofeńy'

niżAi 7cŚt'wiono naŻWv Wvkonawców oraz kwoty na r{)alizację przedmlotowe(

L.p Ofercnt:

WEGA SELECT s c.
AL WyŻwolen]a 9/31

42 224 częstochawa

P,U.P.H. ELTECHLEN
ul. Powstańców śląskich 54
42-700 Lubliniec

lvllFAI,4A oPA CARBO SP z o.o
Ul. Zwrki Wigury 4
43 190 [,4ikołów

400'00 zł netto
492'00 zł brutto1

359,00zł netto
453,87zł brutto2

2 400'00 zł netio
2 952 00 Żl brulto3

o zadania:

PoniewaŹ jedynym kryteril]m wyboru była zaoferowana kwota za Wykonanie pżedmiotu zamóWienia to

)ól"l" . 'oźa'"t"*'ónyml cenami oo nao'oro'ania robót opisanych w€ Wszystkich częŚciach Wybrano

ii'i" i''Jalńni"i"t''a Usługowo_Prodffino-Handlowego ELTEoHLEN mgr inż' AndŻej Bogucki z

'ledzloą 
w l ublincu pŻy,.]l Pows1ancow sl 54

Llzasadnienie:
ffi*u r"oo *u*on"'cy spełnia Wszystkie Wymagania przedstawione W zaproszeniu do składania ofeń i

iest naikorzystnieisza cenowo
i;"""oi" 

"ł'"l"łnva 
pointolmowac' Że u'nawa 7 Wyb'anym Wykonawca 7oslan'e podpisana w sledzibie

,' "."''"ią".ó" 
il' u|'edz'e Mieiskln w hłobu't('u u'' t t l ;stopada 6 42-10o Kłobljck W dnlu 'l2'07'2016 r'

Zgodnie z zaplsaml zawańyml W zaploszeniu do składania ofeń pżed podpisaniem umowy wybrany

\^^/LnńaM,.A ipŚt 7(rbowiazanV do oostarczenia zamawiającemu dokumentóW pot\łierdzających' Źe osoba
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D7lękLlję Ws7yslk'm /a 7łożenle o'ert l r]d7lał w n'n'eJsZVm poslepowaniu

Otrzyryiq
1 . adrcsat zgod e z rozdzielnikiem do prsma

2 a/a Wydz lR w nrrelscll


