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WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 
 
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej  

          
        Pragnę poinformować, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane prowadzone 
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 wprowadzonego Zarządzeniem Nr 
3/ZPI/2010 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2010 r. (z późniejszymi zmianami) związanymi z wykonaniem 
przebudowy istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dowieszenia opraw 
oświetlenia ulicznego typu LED na istniejących słupach energetycznych posadowionych przy ul. 
Błotnej, Wodnej i Zakrzewskiej w Kłobucku oraz na ul. Zagłoby w miejsc. Gruszewnia wpłynęły 2 oferty.  
 
W tabeli poniżej zestawiono nazwy Wykonawców oraz kwoty na realizację przedmiotowego zadania: 
 

l.p Nazwa i adres wykonawcy 
Ceny złożonych ofert 

netto VAT brutto 

1 

F.U.H. ELWIM 
Marek Wilk 
ul. Szkolna 29 
42-100 Kłobuck 

9 500,00  2 185,00 11 685,00 

2 
ELEKTRYCY A.A. Gabor sp. j. 
ul. Niegolewskich 7 
42-700 Lubliniec 

15 500,00 3 565,00 19 065,00 

 
Na podstawie złożonych ofert informuję, iż spośród w/w firm do realizacji przebudowy istniejących 
napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dowieszenia opraw oświetlenia ulicznego typu 
LED na istniejących słupach energetycznych posadowionych przy ul. Błotnej, Wodnej i Zakrzewskiej 
w Kłobucku oraz na ul. Zagłoby w miejsc. Gruszewnia wybrana została oferta firmy: 
 
F.U.H. ELWIM 
Marek Wilk 
ul. Szkolna 29 
42-100 Kłobuck  
 
Uzasadnienie: 
Wybrana oferta odpowiada kryteriom przedstawionym w piśmie nr IR.KW-0418/16 i jest najkorzystniejsza 
cenowo.  
Ponadto chciałbym poinformować, że umowa z wybranym Wykonawcą może zostać podpisana w siedzibie 
Zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Kłobucku ul. 11 Listopada 6 42-100 Kłobuck dniu 25.07.2016 r. 
W związku z zapisami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert przed podpisaniem umowy wybrany 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kopii stosownych uprawnień projektanta oraz kierownika 
budowy a także zaświadczenia o przynależności tych osób do izby samorządu zawodowego. 
Dziękuję wszystkim za złożenie ofert i udział w niniejszym postępowaniu. 
 

z poważaniem 
 
 
 
 
 
Otrzymuje: 
1. Adresat wg rozdzielnika 
2. A/a Wydz. JRP 
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