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Z A W I A D O M I E N I E

Urzad Gminy Kolbiel zawiadamia, zgodnie z dyspozycja^art.92 ustawy z drria 29 slycznia
2004 roku, Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. z2004 rokuNr 19. poz.l77-zp6zniejszymi
zmianami) o rozstrzygni$ciu przelargu nicograniczonego na "Konserwacje oswietlenia
uliczncgo i drogowego naobszarze gminy KolbieP zamicszczonego w dniu22.11.201 tr na
portalu lJrz^du/am6wicn Publicznych jakoogloszenieNr390l88-201l orazwBiuleLynie
Inlbrmacyjnym Gminy Kolbiel i na tablicy ogloszen przed budynkiem Gminy Kotbiel w dniu 22
listopada 20l 1 roku.

Otwarcie ofert nastaj^ilo w dniu 6 grudrria 2011 roku o godzinie 11.30 w Drz^dzie Gminy
Kolbiel pok. Nr l3. W przctargu ztozono dwie oferty. Zamawiajacy zamierza przeznaczyc
100.000,00 zl slownie: sto tysiecy zlotych na sfinansowanie zamowienia.
Wykonawcy zaofcrowali wykonanie zam6wienia za cen?:
1. OfertaNrlzlozonaprzcz Instalbud AndrzejZ61kowski T'arg6wka ul.Kolejowa82
05-300 Miiisk Mazowiecki z cen^ 2,95 zl netto. stownie: dwa zlote dziewi^;cdzicsiat pi$c
groszy netto za konserwacj$ punklu swietlnego w okrcsicjednego miesiaca plus podatck Vat w
wysokosci 23% t.j.O,68 zl. cena laczna 3,63 zl brutto slownie: trzy zlotycb szescdziesi^t trzy
groszy brutto za konserwacjeJednego punklu swiellnego w okresicjcdncgo miesiqca uzyskala
100 punkt6w na podstawie kryteri6w oceny ofcrt zawartych w Specyfikacji lstotnych Warunk6w
Zam6wienia, zakwalifikowano |ako l ofert^ w przetargu.
2. Ofcrta Nr 2 zlozona przez USLUGI INSTALACYJNO ELEKTRYCZNO POMIAROWE
Zygmunt Bialecki ul.Pilawska 10 08-445 Osicck z cenq. 5.49 zl netto, slownie: piee zlotych
czlerdziesci dziewi^c groszy netlo za konserwacj^ punktu swietlnego w okresiejedncgo miesia,ca
pluspodatekVatww7Sokosci23% t.j. l,26zl cenalaczna 6.75zt bruttoslownie:szesc
zlotych siedemdziesiat pi^c groszy za konserwacjejednego punktu swietlnego w okresie
jedncgo niiesiaca. uzyskala 54 punktow na podstawie kryteri6w oceny ofcrt zawartych w
Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, zakwalifikowanojako 2 ofert^ w przetargu

Zamawiajacy dokonal wyboru ofcrty Nr l jako oferty najkorzystnicjszej zgodnie z krytcriami
oceny ofert zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia .

Z przetargu nie wykluczono zadnego Wykonawcy. nie odrzucono zadnej oferty.
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