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Postepowanie nr UG.l1,27 1,74.AK,2o!a-20l9
czerWinsk nad Wisłą 24.01.2019 r,

lNFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNlEJSZEJ OFERTY

zamawiający - Gmina czerwińsk nad Wisłą, dżiałając na pod§taWie art, 92 ust, 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r, - Prawo zamóWień publicznych |Dz. U. ż 2017 l., poz. 1579 z późn. zm.)
żaWjadamia, że W postępowaniu prowadzonym W trybie prżetargu nieo8raniczone8o pn,,,Adaptacja
pomieszczeń szkoły Podstawowej W czerwińsku nad Wisłą na potrżeby przedsżkola" dokonal Wyboru
najkorżystniejsżej oferty.

1. Dane Wykonawry, którego ofeńę uznano za najkorzystniejsżą| zaklad R€montowo -
BudoWlany Ańur cieśIiński, ul. KutnoWska 44,09-50o Gostynin.

2, lJżasadnienie Wyboru Wykonawcy: Wybrana oferta odpowiada Wsżystkim wymaganiom
formalnym określonym W usiaWie Pzp oraż W 5pecyfikacji lstotnych WarunkóW ZamóWienia
iuzyskała najwyższą liczbę punktóW 5pośród Wsżystkich ofert niepodle8a]ących odrzuceniu
W oparciu o kn/teria oceny ofert,

Firma (nazwa) lub narwisko
olaz adleswykonawcy

Licżba
punklÓW za

cenę - max 60
pkt

uczba punktów

8warancji-
max 30 okt

Łącżna liczba

1

Zakład Renrontowo - Budow]any
Artur cieś|iński

09-500 Gostynin

60 pkt 40,00 pkt l00,00 pkt

2

coMFoRT THERM Łukasz
KraWcżyk - lider konsorcjum
WróbleWo osiedle 11l17
09-152 NaluszeWo
coMFoRT THERM sp, z o,o, -
ul, Pjaskowa 98
09-100 Płońsk

58,83 pkt 40,00 pkt 98,83 pkt

3,

5.

Dżiałając na podstawie art.92 uśt, 1pkt 3 Prawa zamóWjeń publicżnych zamawiający
informuje, że W prowadzonym postępowaniU nie zostały odrżUcone źadne oferty,
Działając na podstawie art.92 ust, 1pkt 2 Prawa zamóWień publicznych Zamawiający
informuje, że W prowadżonym postępowaniu nie zostali Wykluczenj źadniWykonawcy,
W celu podpisania umowy o realiżację żamóWienia, zaplasżamy upraWnionych
przedsiaWicieli Wybranego wykonawcy do siedziby Urzędu Gminy czerwińsk nad Wisłą, ul,
Władysława Ja8iełły 16, W dniu 30.01.2019 r,, o 8odż, 11,00. Przypominamy, źe przed
podpisaniem umowy zobowiązani są Państwo do Wniesienia żabezpieczenia naleź}tego
Wykonania umowy, W WysokoŚci10/o ceny ofeńowej brutto.
Dzjękujemy Wykonawcom za złożenie ofeń i życżymy powodzenia w innych
prżedsięWzięciach,

Z poważani_Am


