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Kamieńsk, dn. 30.10.2012r. 
Nr sprawy: ZP/271/II/2012 
Znak: ZP/271/II/44/2012 
 
Dotyczy: zamówienia publicznego nie przekraczającego 14 000 euro na dostawę materiałów wodociągowych 
wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do budowy sieci wodociągowej 
rozdzielczej w Kamieńsku dla obszaru ograniczonego ulicami W. Polskiego, Szkolną oraz Hubala, 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 2010r. Nr 113, poz.759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz.1228, z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, 
poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012r. Nr 0, poz.769) 

(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 ofertę Nr. 2 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.: Przed. Handl.-Usług. „MAT-BUD” mgr inż. Tadeusz Szozda; 06-400 Ciechanów, ul. Bielińska 7 
 z ceną  37.796,40 zł. +23% Vat = 46.489,57 zł. ogólna wartość brutto. 
Słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy.              
 

Zawiadomienie o złożonych ofertach 
(art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – 

Dz. U. z 2010r. Nr 113 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 

„Budo-Instal”-2 Sławomir Czyżewski 
 26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Obuwnicza 7. 
Cena: 38.500,70 zł.+23%Vat = 47.355,86 zł. ogólna 
wartość brutto. 

46.489,57 zł. : 47.355,86 zł.  
x 100 pkt. x 100% = 98,17 pkt. 

98,17 pkt. 

2 

Przed. Handl.-Usług. „MAT-BUD” 
mgr inż. Tadeusz Szozda 
06-400 Ciechanów, ul. Bielińska 7. 
Cena: 37.796,40 zł.+23%Vat =  46.489,57 zł. 
ogólna wartość brutto. 

46.489,57 zł. : 46.489,57 zł.  
x 100 pkt. x 100% = 100,00 pkt. 

100,00 pkt. 

3 

HSH Spółka Cywilna 
Jakub Sztrąf, Tomasz Pietrzak  
95-100 Zgierz ul. Letnia 30 
Cena: 44.144,43 zł.+23%Vat = 54.297,65 zł. ogólna 
wartość brutto. 

46.489,57 zł. :  54.297,65 zł.  
x 100 pkt. x 100% = 85,62 pkt. 

85,62 pkt. 

4 

Przeds. Obrotu Hurtowego  
WOD BUD Sp. z o.o.  Sp. kom.-akc. 
43-391 Mazańcowice 57 k/ Bielska Białej 
Filia: Łódź; 91-341 Łódź  ul. Brukowa 25  
Cena: 39.928,12 zł.+23%Vat = 49.111,59 zł. ogólna 
wartość brutto. 

46.489,57 zł. :  49.111,59 zł.  
x 100 pkt. x 100% = 94,66 pkt. 

 
94,66 pkt. 
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5 

„AKWEDUKT” Marek Pawlak 
90-640 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 
30 
Cena: 54.375,92 zł.+23%Vat = 66.882,38 zł. ogólna 
wartość brutto. 

46.489,57 zł. :  66.882,38 zł.   
x 100 pkt. x 100% = 69,51 pkt. 

 
69,51 pkt. 

 
 

6 

„INSTBUD” Sp. z o.o. 
97-400 Bełchatów ul. Transportowa 9 
Cena: 46.297,19 zł.+23%Vat = 56.945,54 zł. ogólna 
wartość brutto. 

46.489,57 zł. : 56.945,54  zł. 
 x 100 pkt. x 100% = 81,64 pkt. 

 
 

81,64 pkt. 
 

7 

„Plast-Bud” 
Zofia i Kazimierz Olszewscy   Sp. jawna 
06-400 Ciechanów, ul. Bielińska 2 
Cena: 38.065,33 zł.+23%Vat = 46.820,36 zł. ogólna 
wartość brutto. 

46.489,57 zł. :  46.820,36 zł.        
x 100 pkt. x 100% = 99,29 pkt. 

 
99,29 pkt. 

 

8 

Przeds. „Alkol” Sp. z o.o. 
95-040 Koluszki ul. Paderewskiego 1 
Cena: 47.533,74 zł.+23%Vat = 58.466,50 zł. ogólna 
wartość brutto. 

46.489,57 zł. :  58.466,50 zł.  
x 100 pkt. x 100% = 79,51 pkt. 

79,51 pkt. 

9 

ECO ARMATURA  Sp. z o.o. 
71-083 Szczecin, ul. Santocka 39 
Cena: 41.050,58 zł.+23%Vat = 50.492,21 zł. ogólna 
wartość brutto. 

46.489,57 zł. :  50.492,21 zł.  
x 100 pkt. x 100% = 92,07 pkt. 

92,07 pkt. 

 
 

 

p.o. Dyrektor 
Karol Trajdos 


