
Kamieńsk, dn. 02.10.2008r. 
Nr sprawy: ZP/340/7/08 
Znak: ZP/341/144/08 
 
Dotyczy zamówienia publicznego na dostawę materiałów instalacyjnych wraz z transportem 
do miejsca siedziby zamawiającego, do budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. 
Barczkowice gm. Kamieńsk – I 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 ul. Wieluńska 50 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.j. 06-400 Ciechanów ul. Bielińska 2 
 z ceną  69.995,15 zł. ogólna wartość netto + 22% VAT =  85.394,08 zł. ogólna wartość  
brutto. 
Słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł. 08/100.   
 

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) 

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 

„Budo-Instal”   Beata CzyŜewska 
26-110 SkarŜysko Kamienna 
ul. Działkowa 20 
Cena: 72.903,50 zł.+22%Vat = 
88.942,27 zł. ogólna wartość brutto. 

85.394,08 zł. : 88.942,27 zł. x 
100 pkt. x 100% = 96,01 pkt. 

  96,01 pkt. 

2 

 „Art-Bud” Sp. j.  Jolanta 
Kaźmierowska, Antoni 
Kaźmierowski 
91-341 Łódź ul. Brukowa 25 
Cena: 78.041,26 zł.+22%Vat = 
95.210,33 zł. ogólna wartość brutto.   

85.394,08 zł. : 95.210,33  zł. x 
100 pkt. x 100% = 89,69 pkt. 

 89,69 pkt. 

 
 
3 
 
 

 „Plast-Bud” Zofia i Kazimierz 
Olszewscy  Sp.j. 
06-400 Ciechanów ul. Bielińska 2 
Cena: 69.995,15 zł.+22%Vat = 
85.394,08 zł. ogólna wartość brutto.   

85.394,08 zł. : 85.394,08 zł. x 
100 pkt. x 100% = 100,00 pkt. 

100,00 pkt. 

 
Dyrektor 

mgr inŜ. Kazimierz Maj 
 
 


