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WSZYSC WYKONAWCY
Dotyczy: wvbolu ofeńV naikorz Vstnieiszei

Pragnę po nformować, ze W odpowedz na zaprosŻen e do Ż\aŻenia ofeńy W postępowaniu o UdŻeen]e
zamóWienia publicznego prowadzonego W oparciu o art 4 ust 8 us|awy Prawo zamówień publicznych |pfzesla|ka

Wyłączenia stosowania ustawy) oraz na podstawie s 6 i 1 regulaminu udzielania zamówień publicznych
wprawadzanego ZalządŻeniem Nl 3/ZPll2010 Burmistrza Kłobucka z d nia 22 02 2010 r (z póŹn e]szymi Żm anami)
związarlym z pełnien]em funkcji ]nspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonan em przebudowy istniejących
napowietrznych linii elektroenergetycznych W zakresie dowieszenia opmw oświetlenia ulicznego typu LED
na istniejących słupach energetycznych posadowionych plzy ul. Jesionowej i Kasztanowej w Kłobucku
wpłynęły2 oferty'

W tabe]i poniże] zestawiono nazwy Wykonawców oraz kwoty na reahzację prŻedm otowego zadan]a
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Nazwa iad.eś wyhonawcy

PUPH

! J

b!!tQ

39,10

209 10

ELTECHLENSc.

Andrzej Bogacki.
U Powstańców S. 54
42 700 Lubl niec
Bogus

vĄf
170.00

l\,4aciej

200 00

Berna 13
42 100 Kłobuck

Na pocls1aw e ŻłoŻonych ofert informuję' iŹ spośród MW firrn do realzac]i przedm otu zamóWienia Wybrana zosta]a

ofeńa:

Macieja Bogusa
ul. J. Bema 13
42 100 Kłobuck
L-lzasadn enie:

WYbrana oferta odpow ada kryteriom przedstaw onym W piŚmie nr lR KW 0602/16 ijest na]korzystniejsza cenowo

Ponadto chciałbym poinformować Że umowa

Zamawiającego tj Urzędzie Mie]sk m

W Kłobucku

z

Wybranym Wykonawcą moŹe zostać podpisana W sedŻibie
11 L]stopada 6 42-100 Kłobuck dniu ząqŁ?q!!l

ul

W zwązku z zapisafi zawadymi W Żaproszen]u do

składan

a

ofert przed podplsaniem umowy Wybrany

Wvkonawca iest zobow]ązany do dostarczen a kopii stosownych L]prawnień projektanta oraz kierownika budowy a
takŹe ŻaśWiadczenia o przynaleŻnościtych osób do izby samorządu Zawodowego.
DŻiękuię wszystkim za złozenie ofert udŻ ał W n niejszym postępowaniU
Ż powaŻaniem

otrŻVmU e:
1' Adresai Wg roŻdzie nika
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