URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - REFERAT PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI
oznaczenie sprawy:

WIM-13/2013

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel (018) 443-53-08, fax (018) 443-78-63
http://www.nowysacz.pl , e-mail: urzad@nowysacz.pl,
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego
na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. nr 113/2010 – poz. 759, z późn. zm.) na

„Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych wynikające z przeglądów
kominiarskich na budynku filii Szkoły Podstawowej Nr 3
przy ul. Kochanowskiego 9 w Nowym Sączu”.
1. ZłoŜonych ofert: 3 (trzy) oferty.
2. Cena wybranej oferty:
4.827,52 PLN brutto
3. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a) za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy, oznaczona nr 3:
“MALBUD” – Zaklad Usług Remontowo-Budowlanych
Wiesław Olchawa
33-300 Nowy Sącz,
ul. Kusocińskiego 17
b) uzasadnienie wyboru: zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium cena 100%. Jest

to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, spełniająca wszystkie wymogi
zamawiającego.
4. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty a takŜe
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
nr oferty

NAZWA OFERENTA
(firma lub nazwisko i imię)
ADRES OFERENTA

cena oferty
(brutto - w PLN)

1

KOMINUS SERWIS POLSKA Sp. z o.o.
32-015 Kłaj, Łęzkowice 112

11087,77

43,54

pkt.

2

P.P.H. "EKO-ANDOM"
33-370 Muszyna, ul. Nowa 33

6679,13

72,28

pkt.

3

"MALBUD" - Wiesław Olchawa
33-300 Nowy Sącz, ul. Kusocińskiego 17

4827,52

100,00

pkt.

ocena ofert
(100% cena)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
NOWEGO SĄCZA

(-) JERZY GWIśDś
18.04.2013r.
...............................................................
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Remont przewodów kominowych w budynku filii SP Nr 3 w Nowym Sączu _ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

strona 1 z 1

