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podstawie kryteri6w
otrzymata najwy2szq
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liczbq

najkorzystniejsza wybrana zostata zgodnie z art. 9'1 ust, 1 wy Pzp, na
oFert okreSlonych w Specyfi!<acji lstotnych Warunk6w
punkt6w, zgodnie ze wzorem opisanym w Specytikacji is

W prowadzonym postqpowaniu ztozono nastqpujqce oferty:
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Wszyscy

0Gt 0szEl.ItE
O WYBORZE NAJKORZYSTiIIEJSZEJ OFERTY

dot,: postqpowania o udzielenie zam6wiernia publicznego, Numer sprawy: SU8.271.1.2019.
Budowa Wqzta Integracyjnego Sierakowice.

1. Dzialajqc na podstawie art.92 ust, 1 pkt, 1) Prawa zam6wiefr publiczrrych zamawiajqcy in
prowadzonym postqpowaniu wybrano do realizacji zam(lwienia najkorzystniejszq oFertq q przez

11,83-307 Leszno.

Unia Europe
Europejskie

SLrukturatne i I

Sierakowice, dn, .42.2019 r.

zadania:

muJe, ze w

ia. 0Ferta

warunkow

Nazwa wykonawcy:

Adres Wykpnawcy:

Punkt. dla kryt. Cena:

Punkt, dla kryt, Termin ptatnoSci faktury:
Punktacja'- suma:

Oferta nr 2:
Nazwa wykonawcy:
Adres Wykonawcyr

Punkt, dla kryt. Cena:

Punkt, dla kryt. Termin ptatno$ci faktury:
Punktacja - suma:

Oferta nr 5:

PB WALASIZK0WSKI Sp. z o.o.,
ul. Rzemie$lnicza 17, 83-307 Leszno.

60 nkt.

40 nkl.

100 pkt.

Ustugo 096tno-Budowlane Andrzej Dzieni
Borzestowska Hula 89A, 133-335 Borzestowo.
47,40 pkt.

40 okt.

87,40 pkt.

ELW0Z BUDOWNICTWO Sp. z o.o.,Nazwa wy(onawc
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Adres Wy(onawcy:

Punkt, dla kryt. Cena;

Punkt, dla kryt. Termin ptatno(ci faktury:
Punktacja - suma:

2, Dziatajnc na podstawie art, 94 ust. 1 pkt, 2) Prawa zam6wiefr publicznych inFormujq, ze mawiajqcy
zawrze umowq w sprawie zam6wienia publicznego w terrninie nie kr6tszym ni2 5 dni od d a przestania
zawiadomjenia o wyborze najkorzystniejszej oFerty, jezeli zawiadomienie to zostato p przy Lrzycru

Srodk6w komunikacii elektronicznej, albo 10 dni - je2r:li zastato przestane w inny s1

dopetnienlu wszelkich tormalnoSci. Miejsce i termin podpisania umowy zostanq uzgodnione
wyK0nawcq,

A ,,,)rooKr ocnrony prawnej:

Intormacje dotyczqce Srodk6w ochrony prawnej znajdujq siq Specyfikacji lstotnych Warunk6r
oraz w Dzfale Vl Prawa zam6wiefr publicznych "Srodki ochrr:ny prawnej", art. od 179 do 198g.

Szklana 44, 83-334 Miechucino,
49,20 pkl.

40 pkt,

89,20 pkt.
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