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Ropczyce, dnia 28,06,2017 r

,

lnformacja o Wyborze oferty
Dotyczy: postępawania w trybie żapytanio ofertowego z dnia a7.a6.2017 r. na realizdcję zadonia pn,,Modernizdcjd energetyczno wielorcdzinnych budynków mieszkdlnych przy ul, Armii Ktdjowei 8 i 9
w Ropczycaah". od/Ę /arlo9owono padziol na części:
częśćI-Modernizocja energetyczńo wielorodzinnego budynku miesżkalnego przy ul. Armii Krdjowei
8 w Ropc2ycdch,
częśćll'--- Moderni2dcjo enerqetycznd wielorcdzinnego budynku mieszkolhego pny ul, Armii Krdjowei
9 w Ropczycoch.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej

8

nformule,

.e W

prowadzonym w/w

postępowan]! na Wykonanie:
częśćl- Modernizacja ener8etyczna Wielorodzinne8o budynku mieszkalne8o przy ul, Armii Krajowej

8 w Ropcżycach Wybrano najkorzystniejsżą ofertę złożonąplzez zaklad Remontowo-Budowalny
Roman olszowy, ul. szkolna 55,36-147 Kosowy,

Wybrana oferta nie pod egała odrzuceniu l uzyskała pod Wżg ędem przyjętych kryterióW oceny ofert tj,
cena - 80 pkt,, dlugośćokresu gwarancj] - 20 pkt,, co daje łączną punktację - 100 pkt,

Ponadto na Cżęśćżamówienia żłożyl]oferty n/W WykonaWcyi

1,

2,

BRUK-DAR Dariusż skawiński, Breń osuchowski 91, 39 304 czerm]n, którego oferta uzyskała
pod Wzgiędem prżyjętych kryteriÓW oceny ofert tj, cena - 73,78 pkt,, długośćokresu 8Warancji
- 20 pkt,, co daje łącżnąpUnktację - 93,78 pkt,
Firma Remontowo-Budowlana As BlJD Andrżej sżete a,38,102 Grodżisko 208, którego oferta
Użyskaia pod Wżg ędem przyjętych kryterióW ocenY ofert tj, cena - 52,73 pkt., długośćokresu
gwarancji 0 pkt,, co da]'e lączną punktację 52,73 pkt.

-

cżęśćll _ Modernizacja enersetyczna Wielorodzinne8o budynku miesżkalne8o prży ul. Armii Krajowej

9 w Ropcźycach Wybrano najkorżystniejszą ofertę złożonąprzeż zakład Remontowo-Budowalny
Roman olsżowy, ul. szkolna 55,36-147 Kosowy,

WYbrana oferta nie pod egała odrżucen]U i użyskałapod Względem przyjętych kryterióW oceny ofert tj,
cena - 80 pkt,, długośćokresu gwarancji- 20 pkt,, co daje łączną punktacię - 100 pkt,

Ponadto na cżęśćl zamóWienia złożylioferty n/W WykonźWcyi

1,

2.

BRUK-DAR Dariusż skaWińsk], Breń osuchowski 91, 39-304 czermin, którego oferta uzyskała
pod Wz8lędem przyjętych kryterióW oceny ofert t], cena - 74,65 pkt,, długośćokresU 8Waranc]
- 20 pkt,, co daje łącżnąpunktację - 94,65 pkt,
F]rma Remontowo Budowlana As-BUD Andrżej Szete a, 38 102 Grodżisko 208, które8o oferta
uzyskała pod względem prżyjętych kryterióW oceny ofert tj, cena - 52,73 pki,, długośćokresu
gwarancj] - 0 pkt,, co daje łączną pUnktację - 52,73 pkt,

/,łri;& ,Uk
4 ,.. olL
-(

wvkonowcy, którzy złożyli aferty w pałępowoniu.
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