
 
 
                                        OGŁOSZENIE 
                                       o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 
 Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zawiadamia, że wyniki postępowania    
 przetargowego prowadzonego na. „ Budowę kanału grawitacyjnego w ul. Górnickiego oraz 2 tłoczni ścieków 
 ( P4 i P5 ) w ul. Batalionów Chłopskich w Radomsku ”, przedstawiają się następująco: 
 
 Do w/w postępowania złożono 3 oferty: 
 
  1. Oferta nr 1: PROBUD - Jarosław Dąbrowski, ul. Jacka Soplicy 19, 97-500 Radomsko. 

 
      Cena netto ( bez VAT ):  750.000,00 zł 
      słownie złotych: ( siedemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł ) 
      stawka podatku VAT: 23 %   kwota: 172.500,00 zł 
      słownie złotych: ( sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset 00/100 zł ) 
      Cena brutto ( z VAT ):  922.500,00 zł 
      słownie złotych: ( dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset 00/100 zł )       
      Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” otrzymała 93,07 pkt. 
 
  2. Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „ Kaźmierczak ” Kosów ul. Główna 92,  
                           97-310 Moszczenica. 
      Oferta została odrzucona na podstawie § 27 ust.1 lit. f wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień z  
      uwagi, iż na wezwanie Zamawiającego pismem L.dz.Nr 5268/2014 z dnia 29.09.2014 r., uzupełnione  
      dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu, do którego odnosi się zapis  
      rozdziału III ust.1 lit.b i c siwz.    
 
  3. Oferta nr 3:  PHU RAD BUD Zimoch Włodzimierz ul. Ignacego Krasickiego 107, 97-500 Radomsko. 
 
      Cena netto ( bez VAT ): 698.000,00 zł 
      słownie złotych: ( sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 zł ) 
      stawka podatku VAT: 23%   kwota: 160.540,00 zł 
      słownie złotych: ( sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści 00/100 zł ) 
      Cena brutto ( z VAT ): 858.540,00 zł 
      słownie złotych: ( osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści 00/100 zł )            
      Oferta w kryterium oceny ofert „ cenę ” otrzymała 100 pkt. 
 
       Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez:   
       PHU RAD BUD Zimoch Włodzimierz ul. Ignacego Krasickiego 107, 97-500 Radomsko. 
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