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Kamieńsk, dn. 26.03.2008r. 
 

Nr sprawy: ZP/340/3/08  
Znak: ZP/341/58/08 
 

 
 
Dotyczy: dostawy materiałów instalacyjnych wraz z transportem do miejsca siedziby 
zamawiającego, do budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Gorzędów 
gm. Kamieńsk – III etap, 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. 2  jako najkorzystniejszą (najniŜsza cena i maksymalna liczba uzyskanych punktów-100  
pkt. oraz spełnione wszystkie wymagania zamawiającego) od firmy „Art-Bud” Sp. j. Jolanta  
Kaźmierowska, Antoni Kaźmierowski, 91-341 Łódź ul. Brukowa 25   z ceną   
85.995,75 zł. ogólna wartość netto + 22% VAT =  104.914,82 zł. ogólna wartość brutto. 
Słownie złotych: sto cztery tysiące dziewięćset czternaście zł. 82/100.   
 

Informacja o 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) 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma), 
adres i cena wykonawcy 

Liczba pkt. w kryterium 
 100 pkt  (cena 100%) 

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

Razem 
pkt. 

1 „Budo-Instal” -2  Sławomir 
CzyŜewski 
ul. Obuwnicza 7 
26-110 SkarŜysko Kamienna 
Cena: 88.476,80 zł.+22%Vat = 
107.941,70 zł. ogólna wartość 
brutto. 

104.914,82 zł. : 107.941,70 zł. x 
100 pkt. x 100% = 97,20 pkt. 

 
 
 

97,20 pkt. 

2 „Art-Bud” Sp. j. Jolanta 
Kaźmierowska, Antoni 
Kaźmierowski 
ul. Brukowa 25 
91-341 Łódź 
Cena: 85.995,75 zł.+22%Vat = 
104.914,82 zł. ogólna wartość 
brutto.   

104.914,82 zł. : 104.914,82  zł. x 
100 pkt. x 100% = 100,00 pkt. 

 
 
 

100,00 pkt. 
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3 Zakład Usługowo-Handlowy 
„Hydraulik” Edmund 
Kaczmarek 
ul. Zwycięstwa 23 
dom: ul. Tuwima 3 
64-800 ChodzieŜ 
Cena: 208.610,60 zł.+22%Vat 
= 254.504,93 zł. ogólna wartość 
brutto.   

104.914,82 zł. : 254.504,93 zł. x 
100 pkt. x 100% = 41,22 pkt. 

 
 
 
 

41,22 pkt. 

4 „Plast-Bud” Zofia i Kazimierz 
Olszewscy   Sp. jawna 
ul. Bielińska 2 
06-400 Ciechanów 
Cena: 89.387,15 zł.+22%Vat = 
109.052,32 zł. ogólna wartość 
brutto.   

104.914,82 zł. : 109.052,32 zł. x 
100 pkt. x 100% = 96,21 pkt. 

 
 
 

  96,21 pkt. 

 

 

 
Dyrektor 

mgr inŜ. Kazimierz Maj 
 


