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1) nazwa (firma) :

2) siedziba i adres wykonawcy:

3) uzasadnienie wyboru:

Szklarska Poreba, 20.02.09 r.

E.B. Wycena Nieruchomo6ci Ewa
Bogdaszewska

ul,  Tkacka 14l1
5a-50O Jelen¡a córa

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza na
podstaw¡e kryteriów oceny ofert
okreélonych w specyfikacj¡ istotnych
warunków zamówienia,  poniewa¿ jedynym
kryterium oceny ofert jest cena (looo/o)
najkorzystn iejsz4 oferte jest oferta z
najni¿sze cenE tj. najni¿sz4 wartoóciq brutto
za cafoóé prac bedecych przedmiotem
zamówienia,

IN FORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIE.TSZEJ OFERTY

Na podstaw¡e art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stvcznia 2004 r. _ prawo
zamówieñ publ icznych (Dz. u.  z 2006 r .  Nr 164 poz. 1163 ze zm. j  zamawiaiqcy informuje,
ze w postQpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieog raniczonego na wykonywanie dla
Miasta szklarska PorQba wvcen nieruchomo6ci wybrano jako najkórzystn iejszE ofenQ:

4) Nazwy ( f i rmy),  s iedziby iadresy
kró

Numer
ofe rty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

I

Firma Handlowo - Uslugowa ,, IRBUD,, Irena
ul. Wróblewskiego 34
58-560 Jelenia Góra

Ciepla

2.

P.H.U, , ,SKAN" -
Stanislaw Kaóczukowski
ul .  Psie Pole 2Al1
58-533 Myslakowice

3.
E,B. Wycena Nieruchomoéci
ul. Tkacka 1411
58-500 Jelenia Góra

Ewa Bogdaszewska

5) Streszczenie oceny i porównania zlo2onvch ofert:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wyKonawcy Liczba pkt w

kryterium cena Razem

2

P,H,U. , ,SKAN" -
Stanislaw Kañczukowskl
ul. Ps¡e Pole 2Al1
58-533 Nlyslakow¡ce

82,2O 82,2O

3

E.B. Wycena Nieruchomoéci -  Ewa
Bogdaszewska
ul. Tkacka 1411
18-500 Jelenia Góra

100 100

zgodnie z art.  180 ust. 1i2 ustawy z dnia 29 styczni a 2004 r. -  prawo zamówieñpublicznych (Dz. u' z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.)', mogE pañstwo wnieéé piotest wciEgu 7 dni od dnia, w którym powziQ¡i paristwo lub mogti páóitwo p-owziaé wiaáomoéó ookolicznoéciach stanowiEcych podstawq wniesienia protestú. 
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Prowadzaca sprawe: Aneta zyw¡cka - Holown¡a /rt( /t I

Arlladiusz W¡chit¡ak


