
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
 Na podstawie art. 92 ust. 2 , w związku z art. 92 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity :Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, ze 
zmianami ) Zamawiający informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie  dla  Miasta Szklarska Poręba zamówienia publicznego pn.  
 
 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego  nad  realizacją zadania 
  pn.  Przebudowa ulicy 11.Listopada w Szklarskiej Porębie 

 

 

1- najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:  
 
 

Pani Katarzyna Samulska prowadząca działalność pn.  Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe, Usługi Budowlano-Instalacyjne   „KASAM” Katarzyna Samulska  
          
adres               ul. Elsnera 2/109   58-506 Jelenia Góra  
 
uuuzzzaaasssaaadddnnniiieeennniiieee   wwwyyybbbooorrruuu:::   
  

- wybrana oferta złożona została na trzy części zamówienia:  
 

część I.     -  inspektor nadzoru inwestorskiego robót drogowych ,  
                     koordynator dla wszystkich branż   
część II.    -  inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji        
                     i urządzeń  wodociągowych, 
część III.  -  inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych ; 
                                                
- oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia         
oraz uznana została za najkorzystniejszą . 
Jedynym kryterium oceny ofert była  najniższa cena ryczałtowa . 
W poszczególnych częściach zamówienia oferta uzyskała: 
▪ w I części :      100, oo  punktów za cenę ryczałtową – 48.800 zł 
▪ w II części :     100, oo  punktów za cenę ryczałtową – 18.300 zł 
▪ w III części :    100, oo  punktów za cenę ryczałtową – 14.640 zł 
 
 
2-  nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny   
 i porównaniem zawierającym punktację w kryterium oceny:   
        

-złożona została 1 oferta na trzy części zamówienia 
 

 
3-  w prowadzonym postępowaniu wszystkie oferty wpłynęły do Zamawiającego w terminie, 
żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania oraz  żadna oferta nie została 
odrzucona.  

  
 

Ogłoszenie o zamówieniu  publikowane było na portalu centralnym Urzędu Zamówień 
Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych,  pod numerem 57226-2009  z  10.03.2009r.   
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Szklarska Poręba  .                                           
      
 
 

       Burmistrz 
    /-/  Arkadiusz Wichniak 

 Szklarska Poręba , 20 marca 2009 r.  
                                                            
 


