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Lubań, 02.07.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Burmistrz Miasta Lubań dziękuje bardzo za złożenie oferty w postępowaniu
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót
budowlanych pn:

Zagospodarowanie „Podkowy” - terenu pomiędzy ulicami:
Kopernika, Wojska Polskiego i Słowackiego w Lubaniu
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)
Zamawiający informuje, że w wyniku czynności udzielenia zamówienia publicznego,
zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 1 w/w ustawy wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez:
Konsorcjum firm:
Lider: PHPU s.c. "ALE" Zenon i Leszek Kusiak, ul. Parkowa 1, 59-800 Zaręba;
Partner: Zakład Instalacyjno-Budowlany „ELTOR” Eugeniusz Figurski, ul. Torowa 19,
59-800 Lubań
za cenę ofertową brutto: 596.205,83 zł
(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięć złotych i 83/100).
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów
oceny ofert ustalono, iż wyżej wymieniona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
Informacje na temat wykonawców, którzy złożyli oferty:
Nr
oferty

1

Nazwa (firmy), adres Wykonawców, którzy złożyli ofertę

Konsorcjum firm:
Lider: PHPU s.c.”ALE” Zenon i Leszek Kusiak,
ul. Parkowa 1, 59-800 Zaręba
Partner: Zakład Instalacyjno-Budowlany „ELTOR”
Eugeniusz Figurski, ul. Torowa 19,
59-800 Lubań

Cena oferty
brutto
[zł]

Łączna punktacja ofert
przy jednym
kryterium oceny ofert:
Cena – 100%

596.205,83

300,00 pkt

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w
art. 94 ust. 2 w/w ustawy.
z up. BURMISTRZA
Mariusz Tomiczek
Zastępca Burmistrza
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Priorytet: 9 – Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)
Działanie: 9.1 – Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

