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ZAWIADOMIENIE O VYYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie ań' 92 ust. 1 pkt ,l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamówień pub|icznych (tekst jedno|ity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póżn' zm.)

zamawiający - Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku upzejmie zawiadamia, że
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wańości mniejszej
niż kwoty okreś|one w pŻepisach wydanych na podstawie ań. 11 ust. 8 ustawy na
wykonanie sieci kanalizacyjnej w u|icy Modrej i przy,tącza kanalizacyjnego do budynku pzy
u|. Modrej 69b w Gdańsku, została wybrana ofeńa nr 2 złożona przez Iirmę EKO-TECH
Karo| Słomski, u|. 27 Stycznia 7, 83-140 Gniew. Cena ofeńy wynosi 56026'30 zł brutto,
w tym podatek VAT w wysokości 7%'
Uzasadnienie Wvboru: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
ofeńa jest Ważna inie podlega odzuceniu, a Wykonawca zaoferował najkorz ystniejszą
cenę wykonania prz edmiotu zamówienia.
Nazwv (firmv), siedzibv i adresv Wvkonawców. którzv złożv|i ofeńv:
ofeńa nr 1: Pzedsiębiorstwo Wie|obranżowe ,'WoD-KAN.GRZENKoW|CZ'' Sp. z o. o.'

u|. chmie|eńska 17' 83.300 Kańuzy;
ofeńa nr 2: EKo-TECH Karo| Słomski, u|. 27 Stycznia, 83-140 Gniew;
ofeńa nr 3: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlano.Usługowe |NZ-BUD Sp. z o. o.,

u|. Hand|owa ,l0' 80-554 Gdańsk;
ofeńa nr 4: Przedsiębiorstwo ,,HYDRo-SERW|S" Stanisław Mie|ewczyk, u|. Słupska 45'
83-340 Sierakowice;
streszczenie ocenv i poróWnania złożonvch ofeń:
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Liczba punktów w kryterium:
cena: 100%

Łączna
punktacia

Ko|ejność ofeń wg kryterium
cenv

1 oolz ucona

2. '100,00 100,00 l w ko|ejności

3. ||| w koIeiności

4 92,41 92,41 || w ko|ejności
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