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WSZYSC WYKONAWCY
Dotyczy:wvboru ofeńV naikouvsln e szei

Pragnę po nformowac Że W odpow]edŻj na zaproszen e do z]aŻenia oferty W postępowan u o udŻielenie
ŻamóWienia pub icznego prowadzonego W oparciu o art 4 Ust 8 usiawy Prawo zamÓWień pub|icznych (przesla|ka
wyłącŻen a stosowania ustawy) oraz na podstawe s 6 i l regulaminu udzielania zamówień publicznych
wplowadŻanego zalządzeniem Nr 3/ZP|/2010 Burmistrza K]obLlcka Ż dnia 22 02 2010 l (z późnie]szym zmianaml)
ŻWązanymi z pełnieniem funkcji inspektora nadŻoru nwestolskiego nad Wykonaniern przebudowy istniejących
napowietrznej linii eI€ktroenergetycznej w zakresie dowieszenia opraw oświetlenia ulicznego typu LED na
jstniejących słupach energetycŻnych posadowionych plzy ul' chodkiewicza w Kłobucku Wpłynę]y 2 oferty
W tabel] poniżei zestawiono naŻWy Wykonawców oraŻ kwoty na rea izację przedmiotowego zadania:
ceny zlożonych ofert

Nazwa iadreswykonawcy

P tl P

H FLTFCHI EN

L]l PowstańcóW

s

42 700 Lub iniec

54

s.

!ęt9

VĄf

350.00 Żł

80 50

Ects

Bogus lvlaciej
Bema 13
42-100 Kłobuck

uJ

600 00

Na podstaw]e złożonych ofert nformu]ę' z spośród ww firrn do realŻac]i przedm otu zamóWienia Wybrana została

oferta firmy

P.U.P.H. ELTECHLEN s.c.
Andrze.iBogacki
ul Powstańców Ś 54
42-700 Lub in ec

llzasadnienie

Wybrana oferta odpowiada kryieriom przedstawionym W piśrne nr lR KW-0599/16 r]est najkorzystn e]sza

Ponadto chciałbym poinforrnowaó' że umowa z Wybranym Wykonawcą moŻe zostac podpisana
Zamawia]ącego t] Urzędzie l\,4 ejskim W Kłobucku u] 11Listopada642-100Kłobuckdniu23.09.20'16r

W związku Ż zapsami Żawartymi W zaproszeniu do składania ofeń prŻed podp saniem

W

siedŻibie

urr]owy

wybrany

Wykonawca jest ŻobowiąŻany do dostarczenia kopi stosownych uprawn eń pąektan1a oraŻ kierownika budowy a
takŹe zaśWiadczenia o prŻynaleŹności tych osób do zby samorządu zawodowego
Dz]ękuję Wszystkim za złoŻenie ofert i udZiał w niniejszym postępowaniu

1(Ł0!UcI{A
Otrzvmu e:

1 Adresat wg rozdzie nika

;Zekrzewski

