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wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYNIKACH

Gmina Suchedniów Z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, 26 - 130 Suchedniów, informuje, że w dniu 28.02.2018 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Pelnienie nadzorn inwestorskiego nad realizacją zadania
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berezów i w ul. Koszykowej w Snchedniowie", numer postępowania: GNI.271.3.20 18r.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

Po dokonaniu otwarcia ofert Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakOJlczono w dniu 15.03.2018 r.

Stosownie do postanowieiJ zawartych wart. 92 ustawy Prawo zamówiell publicznych z dnia 29 styczna 2004 r. (Dz. U. 20 17r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ofertę z najwyżs7A11iczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Ilość wizyt na budowie Doświadczenie osób Ilość
Ilość puuktów w ch,gu tygodnia Ilość wizyt na budowie

Numer Nazwa uz)'skanych inspektorów braużystów w ciągu tygoduia
kluczowych, które puuktów

oferty i adres Wykonawcy w kryterium cella (dwóch lub jcdnego, koord yna to rali nspekto ra
odpowiadają za jakość lącznie

ofertowa brutto w zależności od w branży sanitarnej
nadzorowanego

pnsiadanych uprawnień)
zadania

PARTNER -
INŻYNIERIA Krzysztof

2. I.askowski Al. Szajnowicza
-Iwanowa 13N38. 60.00 00,00 00.00 12,00 72,00

25 - 636 Kielce

Oferty pozostałych Wykonawców zostały ocenione następująco:
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Ilość wizyt na bndowie Doświadczenie osób
Ilość punktów w ciągu tygodnia Ilość wizyt na budowie Ilość

Numer Nazwa uzyskanych inspektorów branżystów w ciągu tygodnia
kluczowych, które punktów

oferty i adres Wykonawcy w kryterium cena (dwóch lub jednego, koordynatorali nspektora
odpowiadają za jakość lęcznie

ofertowa brutto w zależności od w branży sanitarnej
nadzorowanego

posiadanych uprawnień)
zadania

Zakład Obsługi Inwestycji
EKO INWEST

l.
Krystyna Wiorek 25 - 56 I

Kielce, 42,00 00,00 00,00 24,00 66,00
ul. Wincentego Witosa ł 03

8/47

Miejscowość i data Suchcdniów 2018-03.15

Zatwierdzam:

mgr i"ż. Cezary Blo/;h

SP0r1.ąd1jla: t\~nieszk1łJaszczur 15,03.2018 r.

Rozdzielnik:
I/Wykonawra l 2
l/Strona inte.-nelowa (BlP),
l/GNI aJ.
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