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oznaczenie sprawy ZUK 04.2009

1. Zamawiający

Pełna nazwa zamawiającego:

2. Przedmiot zamówienia

3. Oferta wybrana

Nazwa Wykonawcy:

Adres: 

Telefon: fax:

4. Inne informacje

A. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w załączonym druku ZP-12.

.....................................................

.....................................................

.....................................................

roboty dekarskie i elewacyjne budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 3a w Mosinie, w tym:
A. izolacje cieplenie dachu o pow. ~190 m2 płytami styropianowymi gr. 15 cm z pokryciem papą termozgrzewalną, 
wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
B. ocieplenie ścian budynku o łącznej powierzchni  ~385 m2 płytami styropianowymi gr. 10 cm z obróbką ościeży, 
wymianą parapetów i pokryciem tynkiem silikatowym (kolor grupa 1).
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia, określa SEKCJA II w ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych
Zbigniew Baraniak
ul. Łąkowa 26, 62-050 Mosina

(+48) 602132258

Wybrano ofertę która uzyskała najwyższą ocenę punktową, zgodnie z wymaganiami SIWZ.

B. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w załączonym druku ZP-21.

Andrzej Okpisz     Dyrektor10/08/2009
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

(+48) ---------

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie

ZAWIADOMIENIE o WYBORZE OFERTY



oznaczenie sprawy ZUK 04.2009 DRUK ZP-12

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*
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* niepotrzebne skreślić

oznaczenie sprawy ZUK 04.2009 DRUK ZP-21

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr 
oferty

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)
10/08/2009

77,8

88,6

Beata Nowak     Kierownik zamówienia
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Leszek Michalik    

1

90,0

88,6

77,8

2

4

3

Leszek Michalik    

Liczba pkt w kryterium
.................................

.

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)(podpis osoby sporządzającej protokół)

Liczba pkt w kryterium
C E N A

Liczba pkt w kryterium
.................................

Liczba pkt w kryterium
.................................

100,0

.

.

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych BOG-
MAR
61-807 Poznań, ul. Św.Marcin 58/64

30.10.2009

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Okres gwarancji*Termin wykonania*

wg siwz

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

.

wg siwz

Cena*

36

1
59 701,05 złPrzedsiębiorstwo Robót Budowlanych

Zbigniew Baraniak
ul. Łąkowa 26, 62-050 Mosina

2
36

-
66 337,98 zł 30.10.2009

67 365,82 zł

.3

.
31.10.2009 36

.

.

.

76 745,70 zł

Warunki płatności*

4

.

.

.

36

.

----------------

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Andrzej 
Zakrzewski
ul. Jarochowego 6/8, 60-235 Poznań

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane 
GREKBUD, Grzegorz Kordylewski
ul. Janiny Porazińskiej 6, 62-050 Mosina

03/08/2009 Beata Nowak     Kierownik zamówienia

Pieczęć zamawiającego

Liczba pkt w kryterium
.................................

Pieczęć zamawiającego

Razem

90,0

100,0
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