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Nr sprawy: ZP/340/1/08 
Znak: ZP/341/13/08 
 

Kamieńsk, dn. 07.02.2008r. 
 
 

 
 
Dotyczy: dostawy materiałów kanalizacyjnych wraz z transportem do miejsca siedziby 
zamawiającego, do budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Kamieńsk - zlewnia Z3 /od 
istniejącej studni w ul. Ludowej do rzeki Kamionki/, zgodnie z obowiązującymi normami i 
specyfikacjami technicznymi. 
 
 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
(nazwa /firma/, siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano  

oraz uzasadnienie jej wyboru) 
 
ZGK w Kamieńsku informuje, Ŝe do realizacji w/w zamówienia publicznego wybrano ofertę 
Nr. 3 jako najkorzystniejszą (najniŜsza cena i maksymalna liczba uzyskanych punktów-100 
pkt. oraz spełnione wszystkie wymagania zamawiającego) od firmy „Plast-Bud” Zofia i 
Kazimierz Olszewscy Sp. jawna 06-400 Ciechanów ul. Bielińska 2 z ceną 79.924,00 zł.  + 
22% VAT = 97.507,28 zł. ogólna wartość brutto. 
Słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem zł. 28/100. 
 
 

Informacja o pozostałych złoŜonych ofertach 
(nazwy /firmy/, siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację) 

 

Nr 
oferty 

Nazwy (firmy), siedziby, 
adresy wykonawców, cena 

oferty 

Liczba pkt. w kryterium: 100 pkt.    
(cena 100%-ogólna wartość brutto)  

Wzór = najniŜsza cena : badana 
cena x 100 pkt x 100% 

Razem 

1 

„Art.-Bud” Sp. Jawna 
Jolanta Kaźmierowska Antoni 
Kaźmierowski 
ul. Brukowa 25 
91-341 Łódź 
Cena:136.602,99zł.+22%Va = 
166.655,65 zł. ogólna wartość 
brutto.   

97.507,28 zł. : 166.655,65 zł. x 100 
pkt. x 100% = 58,51 pkt. 

 58,51 pkt. 

2 

„Budo-Instal”-2  
Sławomir CzyŜewski 
ul. Obuwnicza 7 
26-110 SkarŜysko Kamienna 
Cena:132.095,00zł.+22%Vat = 
161.155,90 zł. ogólna wartość 
brutto. 

97.507,28 zł. : 161.155,90 zł. x 100 
pkt. x 100% = 60,50 pkt. 

 60,50 pkt. 



 2 

3 

„Plast-Bud” Zofia i Kazimierz 
Olszewscy Sp. jawna 
06-400 Ciechanów 
ul. Bielińska 2 
Cena:79.924,00 zł.  +22Vat = 
97.507,28 zł.  ogólna wartość 
brutto. 

97.507,28 zł. : 97.507,28 zł. 
x 100 pkt. x 100% = 100 pkt. 

100 pkt. 

 

 

Dyrektor 
mgr inŜ. Kazimierz Maj 

 
 
 


