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Adresat
( wszyscy Wykonawcy )

zawiadomienie o vvyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, khlrzy zostali wykluczenie z postępołrrania

oraz o odrzuconych ofertach Wykonawców

DoĘczy : 
', 

Prace remontowo - ociepleniowe ełewacii budynków
Przedszkola, SzkoĘ Podstawowej i Gimnaz|um w Goździe ,, ,
w ramach Projekt! .ltryflj$,hanie poziomu eiukacji na tercnie gmirrJ) G!ó I popĘez
ilostosowanie hud3łnkóv, i terenów PG i PSP l, Goźtlzie do pobzeb XXI yieku ,.

współfinansowany ze środków Europejskiego Furrduszu Rozwoju Regionalnego \Y ramach
PR]oRY]-ETU v.Il 

', 
Tworzenie i poprawa ryarunków dla rozwoju Kżpitłlu Ludzkiego''

DZIAŁANIA 7.2. 
'' 

INFRĄSTRUKTUR{ SŁUZĄCA EDUKACJI'' }r'ram,rch
Regionaln€go Programu operacfinego wojewódzlx'a 1llazorvieckiego 2007 -20l3

Zgodnie z art 92 ust l usta\Ą} Z drria 29 st}'ca\la2o04 t Prarro zamówień Publicznvch
(Dz'u'zŻa10r.nf l13poz ?59) informLlją ze !\.postętr1waaiu p.o\,i''adŹo y!rl 'ń' ilrllje
pr:ti*-tu ;ieogianiczonego na Prace remonto,ń'o _ oclePle4ios,e eleB^Ćji brtdFrkórł
P:_:edsziroia' S:kt l.v Pr'dstawoe' t} i Gi.ntaŻ;Eal& coźdŻie.
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wy|(az i porównanie zlożonych ole i

Firma(nazwa) lub
na7-wiska oraz

adres lyykonaivcy

streszczcni€
spełniania

rvarunkó$, udzialu
w postęporY1niu

i occnv ofert
WykonaWca spełnia

Warunk] udŻiałU

WykonaWca spełnia
Warunki udzjału

W postępowaniu, ofefta
nie pod ega odrzuceniu

Wykonawca spełnia
Warunki udŻiału

W postępowaniu' oferta
nie pod e9a odrzuceniu

Ccna ofert]

299 '7B7 ,71 zł

rvg kr.{tcrium
ccn)

IPPUH ,, BUDI,]AR,,5.c,
N]arian lv]a rsŻałek
r Edward p]arszałek

26 600 Radom
ul. Kruczkowskiego 4

4 PRoFi-T sp' Ż o' o.
ul. Oleska 20
42 700 Lubliniec

sp' Ż o'o'
26 600 Radorn

P,P,H,U, DAWBUD
PaWeł Gr4nvacz
26 - 670 Pionki ,

Ul' Królka 16

Zakład L]sługowo Handlowy
Łukasz W]tek
25 671 Kielce
ul' Bata onów chłopsk]ch 71lL17

365 'o2B,62 Zł olęltn cl7le\iłla
rr k,,lc losr

()1!ńa tĘlr]asta
\'\ liolciności

o1elta piąla

299.961,10 Z| \\ k, ']i. 11Ą{ i

61Ż.778,39 zł

C)t€ńa cz$ afia
\\'kolc]r]ości

W postępowan]u/ oferta
nie podleqa odTzuceniu

,,AB" Przedsiębiorst\'Vo
ProdLrkcyjno Handlowe

Wykonawca spełnia

przedsiębiorstWo

Budow ano l4ontażowe
,, BUDREI,]''
stanisław Przybyś
Kiedrzyn 56, 26 634 Gózd

Prace ogólnobudoWane
Remonty ] WykońcŻenia
]acek KUc ński
BrzóŻau'Przecinka7
26'903 GłowaczóW

,,RO, SA,.BUD"
PrŻedsiębiorstwo Produ kcyjno
- Hdnd|owo Usługowe
Roman Jan sacŻywko
26 - 600 Radom u . Ptasia 14

, W postępowaniu, oferta
nie pod ega odrzuceniu

Warunki udziału
W postępowaniu/ oferta
nie podleqa odrzuceniu

Wykonawca spełnia
Warunkl udziałU

W postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu

WykonaWca spełnia
Warunk] udZiałU

W postępo\'laniu, oferta
nie podlega odrzucenlu

WykonaWca spełnia
Warunkl udŻiału

Wykonawca spełnia
Warunki udziału

W postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu

312.110,84

319 '47 3 ,43 Zł olel1a siódlnlj

547 '744,67 zł

(Jfćna dzic$iata
ił rolejności

Otcńa szósta
!\ kolejnoścj

ole a d\łunasta
\\'ko]cjności

347 .234 ,32 zł



P,R.B, ZAWISZA
.]erzy zawisŻa
26 - 600 Radom
ul. Wielkopolska 7

spółdŻie nia RŻemieślnicŻa
,,BUDOWLANA"
26 600 Radom
ul' Ki]ińskiego 15/17

Przedsiębiorstwo
Wlelobranżowe,, t]NIBl]D"
Zygmunt Wojdal
AntonióWka 48
26 - 630 Jedlnia Letnisko

Wykonawca spełnll

Wykonawca spełnja
WarUnki Udziału

W postępowaniu/ oferta
nie podlega odrŻuceniu

Warunkl udziału
W postępowaniu, oferta
nie podleqa odrzuceniu

Wykonawca spełn]a
Warunki udziału

W postępowaniu, ofeńa
nie podlega odrzuceniu

WykonaWca spełnia
Warunki udziału
W postępowaniu/
oferta nie podlega
odrzuceniu

WykonaWca spełnja
Warunki Udziału

W postępowan u, ofeńa
nie podlega odrzucenlu

333.754,56 zt (x'erta ósnra
w kc,1r]jllości

Oleta trTecia
\ł' lio]cjności

ROB - BUD
Robeń Faryna
Ku€zki Wieś 111
26 - 634 Gózd

:169.906.86 zl

286'{)0].0:1 Zł

29'7 'I11.l)7 zł

218.8'7"| 
^16 zł

()ferta pierłvsza
r} koleiności

INWESTBUD HOLDING
sp' Ż o'o'
spółka Komand}towa
U . Ogrodowa 46/48
00 876 WarŚzawa

Na podslawic occn'v spełnienia warunl(órł ud7ialu w postępollaniu or.a7 lirvteriów occn! oi'erl
ustalono' iŹ olerta nr 12 tirmy RoB - BUD Robert Faryna/ Kuczki Wieś 711, 26 - 634
Gózd adpowiada wszystkim Wyrnaganiom okreś onym W ustaWie oraŻ specyfikacji istotnych
WarunkóW ZarnóW]enia i została oceniona jako najkorzystniejsza W oparciU o podane
w specyfikacj kryterium wyboru

zamawiający zaWrze umoWę W sprawie zamóWienia publicznego W terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty/ W związku z faktem, iż zawiadomienie to zostało przesłane w sposób
określony w ań. 27 u5t'2 ustawy pzp.I z zastrzeżeniem art'183 ustaWy p.z'p'

Zgodnle Z powyższym czynności ZamaWlającego na]eży uZnać Za W pełnj Uzasadnione'

Mieisce publikacii zarviadomienia I

sh'ona intenetowa Zana\{iajalego r]'rl łr'' birr. gozd. pl dnia 21.09.20l0 r.
Tirblica ogloszcli rł,miojscu publicznię dostępnynr r,l siedzibic
Zamarł'iającego dnia 21.09.20l 0 r.
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