
D j/ll ". l l ] '' i']ł(
tr.II .l ''..l.rl'l|i, .:i I i, .

tR.271.063.2016.SN
rR KW 0630/16

KłobL]ck dn T9 09 2016 r

WSZYSCY WYKONAWCY

DotycŻy: Wybq!a&dY!ąilq ięE49i

Pragnę poinformować Że W odpowiedzi na zaproszenie do składan a ofeń W postępowan u o udzielenie
zamówien]a pub icŻnego realizowanym W oparciu o art 4 ust' 8 ustawy Prawo zamÓwień pub]icznych |pfzeslanka
Wyłączenia stosowania Ustawy) oraz na podstawie s 6 i l ZalŻądze| a v 3lZPl/2010 Burrnislrza Kłobucka z dn a
22'a2'2ua r w sp?w e: regulaminu udzle]ania ŻamóWień pub|icznych z póżniąszymi zmanami na roboty
budowlane zwjaŻane z Wykonaniem przebudowy istniejącej napowietęnej linii elektroenergetycznej w
zakresie dowieszenia opraw oświetlenia ulicznego typu LED na istniejących słupach energetycznych
posadowionych przy ul' chodkiewicŻa w Kłobucku Wpłynęły 3 oferty

W tabe i poniŻej zestawiono nazwy WykonaWcóW oraŻ kwoty na reaIzac]ę prŻedmiotowego zadania:

ceny złożonych ofeń
Lp Nazwa i adres wykonawcy

l ELEhTBYCY A A G.bol śp ]
u Nreqo ewslich 7
42-700 Lublniec

F.U-H. ELWINI

ul. Szkolna 29
42ł 00 Kłobuck

FPHU COIVIPLEXUS sp j
Bal,lvlajcher Pompa
ul K Woźnjaka7,40 389 Kaiowice

2s 320.00 5 823 60

!et19

t9 500.57

18 064,32

!4I

4 445.13

E!!!e

23 935 70

22219,114154,79

3t 143 60

Na podstawie złoŻonych ofeń informuję' iż spośród wW firm do realizacji przebudowy linii
elektroenergetycznej w zakresie dowieszenia polegającej na dowieszeniu '12 opraw oświetlenia
uliczneqo LED wraz z wysięgnikami na istnie.iących słupach a także zabudowanie przewodu
AsXsn2x'|6mm2 o długości 'L= 58o,o m, wybIana została ofeńa firrny:

F.U.H. ELWIM

u. Szkolna 29
42_1o0 Kłol'Llck

Uzasadnienie
Wybrana ofeńa odpowiada kryter om przedstawionym w p śrn]e nr lR KW 0567/16 jest najkorŻystniejsza cenowo.
Ponadto chciałbyrn poinformowac. Że umowa Ż Wybranym Wykonawcą moŻe Żostać podpisana W sjedzibe
ZamaWa]ącegotj'UrzędzieMejskimWKłobUckuul'11Listopada642-']00K]obuckdniu26.09.2016r.
W związku z zap sami Żawartymi W zaprosŻeniu do składania ofelt przed podpisan ern umowy wybrany
Wykonawca jest zobowązany do dostarczenia kopi stosownych uprawnień kierownjka budowy a także
ŻaśWiadczenia o przynaleŻnościlej osoby do ]Żby samorŻądu Żawodowego.

Dzięku]ę Wszystk m Ża ŻłoŹen]e ofert i udział W nin]e.]szym postępowaniu

z powaŹanlem
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