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     Korfantów, dnia  09.11.2009 r.

L.dz. 3815/09

Wykonawcy
– wszyscy, którzy z yli oferty w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym przez Zak ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Korfantowie na dostaw  stolarki okiennej do realizacji inwestycji

pn. „Budowa Gimnazjum w Korfantowie” – zamówienie nr 10/GM/09

OG OSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dzia aj c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych
(Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  164,  poz.  1163  z  pó n.  zm.)  informuj ,  e  w  post powaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonym przez Zak ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Korfantowie na:

Dostaw  stolarki okiennej do realizacji inwestycji
pn. „Budowa Gimnazjum w Korfantowie” – zamówienie nr 10/GM/09

wybrana zosta a oferta nast puj cego Wykonawcy:
PROFITECH Sp. z o. o.
ul. Zbo owa 25
45-837 Opole
za cen  brutto: 217 612,44  (s ownie: dwie cie siedemna cie tysi cy sze set dwana cie z otych 44/100).

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, spe niaj ca warunki udzia u w post powaniu
i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – 100 pkt.

Odrzucono 0 ofert.
Z post powania wykluczono 0 wykonawców.

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z uzyskan  punktacj :

Nr
oferty Firma (nazwa)  oraz adres wykonawcy Cena oferty (z ) Termin wykonania

Punktacja za
kryterium:

cena

01.

Lubelskie Centrum Okien
ul. Bursaki 18
20-150 Lublin

NETTO:
240 076,22 z
BRUTTO:
292 892,99

40 dni
od dnia podpisania

umowy
74,30 pkt.

02.

PROFITECH Sp. z o. o.
ul. Zbo owa 25
45-837 Opole

NETTO:
178 370,85 z
BRUTTO:
217 612,44 z

40 dni
od dnia podpisania

umowy 100 pkt.

Otrzymuj :

1. Lubelskie Centrum Okien
ul. Bursaki 18
20-150 Lublin

2. PROFITECH Sp. z o. o.
ul. Zbo owa 25
45-837 Opole DYREKTOR

3. a/a
mgr Janusz Wójcik
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