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wg rozdzielnika

o G Ło s Z E N I E

o rozstrzygnięciu pastępowania na zamówienie publiczne
w trybie ,, przetargu nieograniczonego ".

DyrektorGorczańskiego P.N. działĄąc napodstawie art. 9ZPra:waZamówieńPublicznych
informuje, iz w wyniku postępowarria o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetatgu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 04.04,2017 r. w BZP nr 58486 *2017 pn:

,,Termomodernizacja budynku oficyny dworskiej * roboĘ wykończeniowe II etap"

na wniosek ZakJadowej Komisji Przetargowej:

. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofeń dla zadań częściołvych nr I _ III.

l. ofertą najkorzystniejszą (w oparciu o kryteria oceny) zostaŁa dla danego zadania
częściowego wybrana oferta nw. Wykonawcy:

Nr zadania
częściowego

Nazwa Wykonawcy
Ilość otrzymanych

punktów

T

F.H.U. WODBOL
Jerzy Bolisęga

Podobin l91:. 34-735 Niedźwiedź
100 pkt.

u ZaŁJad ogólno - Budowlany
' Kazimierz Dyrda

os. Gazdy 15 34-400 Nowy Targ

100 pkt.

ilI 100 pkt.



Ż.

a
J.

Z postępowania nie odrzucono żadnej oferty oraznie wykluczono żadnego wykonawcy.

Poszczególne - waŻne oferty złoŻone w przedmiotowym postępowaniu przetargowym w
ramach poszczególnych zadań częściowych, których dotyczyły, otrzymały następującą
punktację:

1. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 p. I PZP Zamawiający zawiera umowę w sprawie
zamówienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183, w terminie nie krótszym niz 5 dni od
dnia przesłania zawiadomieniao wyborzenajkorzystniejszej oferty,jeżeli zawiadomienie
to zostało przesłane przy uĘciu środków komunikacji elektronicznej, albo l0 dni _
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

TG

ot r ąymuj ą u c z e s tn i ql p o s t ęp ow ąni a - p e ł no m o c n i qł :

I- F.H.U. WoDBoL Jerzy Bolisęga; Podobin t9t' 34-735 Niedźwiedź,
2. Zakład ogólno - Budowlarty Kazimierz Dyrda; os. Gazdy 15; 34-100 Nowy Targ

Numer

Nazwa Wykonawcy

Uzyskana punktacja
wg kryteriów oceny ofert SUMA

uzyskanych
przez ofertę
punkIów*

zad.
częściowego

ofertv
cena oferty
w zł brutto

udzielana
gwarancja

(min.2 osoby)

I

l
F.H.U. WODBOL

Jerzy Bolisęga
Podobin 191:' 34-735 NiedŹwiedź

60,00 40,00

40,00

100,00

89,682
Zakład ogólno - Budowlany

Kazimierz Dy'da
os. Gazdy 15; 34-400 Nowy Targ

49"68

n 1 Zakład ogólno - Budowlany
KazimierzDyrda

os. Gazdy 151' 34-400 Nowy Targ

60,00 40,00 100,00

UI .,
60,00 40,00 100,00


