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Polska Cerekiew,  dnia 01-09-2010r. 
 

 
 
 
 
 
 

ZP 341-9 / 03 / 2010 
 
 
 
         
 

 
 

Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-9/2010 : „Nadz ór inwestorski nad 
realizacj ą zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mie jscowo ściach 
Witosławice, Dzielawy, Grz ędzin, tranzyt ścieków Dzielawy - Polska Cerekiew -  
etap I”  

 Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuję Ŝe 
w drodze postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, dotyczącego zadania pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacj ą 
zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miej scowo ściach Witosławice, 
Dzielawy, Grz ędzin, tranzyt ścieków Dzielawy - Polska Cerekiew - etap I”  
  przy zastosowaniu kryterium 100 % ceny, spośród złoŜonych - waŜnych ofert komisja 
dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty nr 4 złoŜonej przez: 
P.P.U.H. „VITARO”  Wojciech J ędrzejczyk, Dziepło ć 3, 97-500 RADOMSKO, które 
zaoferowało wykonanie zamówienia objętego postępowaniem przetargowym za kwotę:  
71 980,00 PLN brutto (słownie: siedemdziesi ąt jeden tysi ęcy dziewi ęćset 
osiemdziesi ąt złotych i 00/100 brutto)  
 
Uzasadnienie wyboru oferty. 
Na ogłoszenie o postępowaniu przetargowym ZP 341-9 / 2010 na „Nadzór inwestorski 
nad realizacj ą zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mie jscowo ściach 
Witosławice, Dzielawy, Grz ędzin, tranzyt ścieków Dzielawy – Polska Cerekiew – 
etap I” odpowiedziało pięciu oferentów. Komisja przetargowa oceniła oferty firm. Oferta 
w/w firmy spełnia wymogi udziału w postępowaniu przetargowym określone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największa ilość punktów 
(500 ) od  członków komisji według kryteriów wyboru oferty – najniŜsza cena (średnia 
100 pkt ). 

Jednocześnie informuję, Ŝe w niniejszym postępowaniu oprócz w/w oferta, oferty 
złoŜyły następujący Wykonawcy: 
  
Nr 
oferty  

Nazwa i adres oferenta Warto ść oferty 
Netto / brutto 
[PLN] 

Kryterium 
oceny 

Ocena 
(średnia 
liczba 
punktów) 

1 Dom InŜynierski „Promis” S.A., ul. 
Stoisława 2, 70-223 Szczecin  

163 000,00 /  
198 860,00  

Cena – 
100 % 36,20 

2 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych  
Sp. z o.o., ul. J.F. Białych 5/308, 44-200 
RYBNIK  

97 800,00 /  
119 316,00  

Cena – 
100 % 60,33 

 
Wykonawcy uczestnicz ący w 
post ępowaniu o udzielenie 
zamówienia   
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3 PHIN Consulting Sp. z o. o., ul. 
Częstochowska 63,  93-121 ŁÓDŹ 

193 114,93 /  
113 600,22  

Cena – 
100 % 63,36 

5 Inwestycje, Budownictwo, Handel Inwest-
Complex Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 
15,  44-100 Gliwice 

348 600,00 /  
425 292,00  

Cena – 
100 % 16,92 

  
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy jw. informuję, Ŝe w 

prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona Ŝadna oferta.   
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy jw. informuję, Ŝe w 

prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.   
 
 
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na tablicy ogłoszeń 

oraz na stornie internetowej tut. urzędu (www.polskacerekiew.pl). 
 
Otrzymują: 
Wszyscy oferenci 

       
 
 

Wójt Gminy 
 

inŜ. Krystyna Helbin  
 


