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Ropcżyce, dn a 30,06.2017

r,

lnformacja o Wyborze oferty
Datyczy: postępowonid w trybie zapytania oJertowego ż dnia 23.06.2a17 r. no wykonanE
audytu pówykónowczego no zadanie realiżawanego w ramach projektu pn. ,,Modemizotjo
energetyczno wielolodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 8 i 9 w

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 8 informu]e, że W prowadżonyrn W/W
postępowan

!r

na:

Wykonanie audytu poWykonawczego na żadanie p.n, Modernizac]'a ener8etycżna

plzy ul. A,Krajowej 8 i 9 W Ropczycach" Wybrano
zloŹoną przez Fllmę Ener8oprokekt Tomasż Baran BlzezÓWka

WielorodzinnYch budynkóW mi€szkalnych

na(orżystniejszą ofeńę
145A 39-102 Lubźina

Wybrana ofeńa nje podlegaia odrzuceniLl uzyskala pod Wżgędem przyjętych
krvterióW ocenę 100,00 pkt
Ponadto oferty

roży

:

FirnTa (ornfoń-Bl5 Biel5ko Biaia u , serdecżna 20 - 66,66pkt,

cobra Projekt JustYna Kuprowska 41 902 Bytoń

WykonoWcv, któlzv złozy]j alelty

W

u], lV]iark

20

1oopkt,

po'tępowoniu.
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RopcZyce, dn a ],O7 2o1]

l

lnformacja o Wyborze oferty
Dotycży: pastępowania W trybie zapytanio ofertowego z llnio 23.06.2017
r. nd pełnienie

abawiqżków in5pektara nadżoru inwestarskiega W zakreste robót ogó|nabuclawlanych
reolizawonych w romach prajektu pn. ,,Modernizocjd enerqetyczna wietorcdzinnvch
budynków mieszkalnych przy ut. Armii Krajowej 8

ig

w Ropczycach

Wspólnota Miesżkaniowa ul. Armii Krajowej 8 inforrnuje, źe W proWaclZonyrn W/W
postępowaniU na:

pełnienie oboWiązkóW inspektora nadzoru inWestorskiego W zakresie robót
ogó nobudowlanych rea]iżowanych W ramach projektu p,n, Moderniżacja ener8etycżna

Wielorodzinnych budynkóW miesżkalnych przy ul, A.Krajowej 8 i9 W Ropcrycach'' Wybrano
nakorżystnie]szą ofertę zlożoną prżez Pana Grzegorz Pieja żam, Ropczyce ul, A.Krajowej
1/7.

Wybrana oferta ne podegala odrzuceniu iużyskała pod Względ€m
kryterióW ocenę 88,97 pkt, /najn]żsżacena/

prżyjętych

Ponadto oferty żłożyii
B]!ro Projektow żol Ropcżyce Danuta

swiech a

Zakład Uslug BudoW]anych Cionek BogUłaW ostróW 587 /na]Wyźsza cena/

aizynują:
Wy kana Wcy,

któlży złoży]i at'e rty

W

pastępawo

ni u.
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