
 
                                                                                                                                  Radomsko 27.11.2013 r. 
 

                                          OGŁOSZENIE 
                                              o wyniku przetargu 
 
 
        Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zawiadamia, że wyniki przetargu          
        nieograniczonego na: „ Naprawę – renowację sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową  
       ( krakingu statycznego ) w ul. Krasickiego w Radomsku ”, przedstawiają się następująco. 
 
        Na przetarg wpłynęły 3 oferty. 
 

1. Oferta nr 1:  EKO-SERVICE Sp. z o.o. Sp.k. ul. Szpitalna 80 C, 32-500 Chrzanów.   
 

            Cena netto ( bez VAT ): 110.098,00 zł 
            słownie złotych: sto dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100 
            stawka podatku VAT: 23%   kwota: 25.322,54 zł 
            słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 54/100 
            Cena brutto ( z VAT ):  135.420,54 zł 
            słownie złotych: sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 54/100 
            Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 100 pkt. 
 

 2. Oferta nr 2: ZUH OPOLKAN SERVICE  Tomasz Mazur ul. Prudnicka 24, 47-300 Krapkowice. 
 

            Cena netto ( bez VAT ): 111.500,00 zł 
            słownie złotych: sto jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100 
            stawka podatku VAT: 23%   kwota: 25.645,00 zł 
            słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych 00/100 
            Cena brutto ( z VAT ):  137.145,00 zł 
            słownie złotych: sto trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 00/100 
            Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 98,74 pkt. 
 
          3. Oferta nr 3: P.P.U.H „ MARK ” Antoni Marek Kulesza ul. Czeska 22, 15-625 Białystok. 
 
            Cena netto ( bez VAT ): 162.000,00 zł 
            słownie złotych: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 
            stawka podatku VAT: 23%   kwota: 37.260,00 zł 
            słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100 
            Cena brutto ( z VAT ):  199.260,00 zł 
            słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100 
            Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” uzyskała 67,96 pkt. 
 
 
           Zamawiający wybrał ofertę nr 1 firmy: EKO-SERVICE Sp. z o.o. Sp.k. ul. Szpitalna 80 C,  
           32-500 Chrzanów.   
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