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      Kamieńsk, dn. 17.02.2014r. 
Nr sprawy: ZP.271.1.2014 
Znak: ZP.271.1.15.2014 
 
 
Dotyczy: zamówienia publicznego na dostawę materiałów instalacyjnych wraz z nieodpłatnym 
transportem do miejsca siedziby zamawiającego oraz montażem wyposażenia i uruchomieniem , do 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Gorzędów, gm. Kamieńsk-etap VII, 
zgodnie z  obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – 

Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. 
(nazwa /firma/, albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru)  
 
SZGK w Kamieńsku informuje, że do realizacji w/w zamówienia publicznego wybrano Waszą ofertę 
Nr. 1 jako najkorzystniejszą (najniższa cena i maksymalna liczba uzyskanych punktów-100 pkt.) i nie 
podlegającą odrzuceniu oraz spełniającą wszystkie wymagania zamawiającego oraz  od  wykonawcy 
nie podlegającego wykluczeniu tj.: „Plast-Bud” Zofia  i Kazimierz Olszewscy Spółka jawna, 06-
400 Ciechanów ul. Bielińska 2 z ceną  118.494,50 zł. ogólna wartość netto +23%Vat ogółem 
(27.253,74 zł.)=145.748,24 zł. ogólna wartość brutto. 
Słownie złotych: sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia cztery 
grosze. 
 

Zawiadomienie o złożonych ofertach 
art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2013r. poz. 

907 z późn. zm. 
 (nazwy /firmy/, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację)  

Nr 
oferty 

Nazwy /firmy/, albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty, cena 
oferty 

Kryterium oceny ofert:  
cena 100% 

(ogólna wartość brutto) 
Liczba pkt. w kryterium:  

100 pkt. 
Wzór = najniższa cena : 
badana cena x 100 pkt x 

100% 

Łączna 
punktacja 

1 

„Plast-Bud” Zofia  i Kazimierz Olszewscy  
Spółka jawna 
06-400 Ciechanów ul. Bielińska 2 
Cena:118.494,50 zł.+ 23% Vat (27.253,74 zł.) 
=  145.748,24 zł. ogólna wartość brutto  

145.748,24 zł. : 145.748,24      
zł. x 100 pkt. x 100% = 100 
pkt. 

100,00 pkt. 

 
 

Zatwierdził: 
p.o. Dyrektor SZGK w Kamieńsku 

Karol Trajdos 
 
 
 
 

 
 


