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WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 
 
 

ZAWI ADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ SZEJ  OFERTY  
 
 
Pragnę poinformować, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na usługę związaną z 
pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa 
stołówki i kuchni z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku” prowadzonym w 
oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (przesłanka wyłączenia stosowania ustawy) 
oraz na podstawie § 6 i 7 regulaminu udzielania zamówień publicznych powołanego Zarządzeniem Nr 
3/ZPI/2010 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2010 r. z późniejszymi zmianami wpłynęły 3 oferty. 

  
W tabeli poniżej zestawiono nazwy Wykonawców oraz kwoty na realizację przedmiotowego zadania: 
 

L.p Oferent: Cena 

1 
F.H.U. KOMAX Robert Chłąd 
ul. Kasztanowa 89B 
42-100 Kłobuck 

1 986,99 zł netto 
2 444,00 zł brutto 

2 

P.U.P.H. ELTECHLEN  
Andrzej Bogacki 
ul. Powstańców Śl. 54 
42-700 Lubliniec 

7 200,00 zł netto 
8 856,00 zł brutto 

3 

INVEST-BUD 
Krzysztof Bator 
ul. Broniewskiego 6 
42-160 Krzepice 

 3 902,44 zł netto 
4 800,00 zł brutto 

 
Ponieważ jedynym kryterium wyboru była zaoferowana kwota za wykonanie przedmiotu zamówienia, to 
zgodnie z przedstawionymi cenami do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wybrano ofertę 
firmy: 
F.H.U. KOMAX Robert Chłąd 
ul. Kasztanowa 89B 
42-100 Kłobuck 
 
Uzasadnienie: 
Oferta tego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania przedstawione w zaproszeniu do składania ofert i 
jest najkorzystniejsza cenowo.  
 
Ponadto chciałbym poinformować, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie 
Zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Kłobucku ul. 11 Listopada 6 42-100 Kłobuck w dniu 18.07.2016 r. 
 
Zgodnie z zapisami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert przed podpisaniem umowy wybrany 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że osoby 
przewidziane do wykonania zamówienia posiada określone odrębnym przepisami uprawnienia do 
wykonywania czynności zawodowych oraz że należy do Izby Samorządu Zawodowego. 
 
Dziękuję wszystkim za złożenie ofert i udział w niniejszym postępowaniu. 
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