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Malbork, 18-08-2015 r.

PoIs.Ol.01.fiMxL89/r3

ZAWIADOnIIENIE o wYBoRzE NAJKoRZYSTI§IaISZEJ oFERTY.
Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. dńńając
zgodnie z zapisem §5, ust. 2 oraz §ó, ust. 2 - Regulaminu udzielania zamóńń ponżej 30000
euro - dla procedury udzielenia zamówienia finansowanego lub współfinansowanego zę
środków UE dla robót oraz usług i dostaw innych niż powszechnie dosĘpne, w Ębie zapytańa
ofertowego o wartościńeptzekłaczającej równowartości kwoty 30.000, € nausfugę: pehienia
funkcj i Inspelrtora Nadzoru lnwestorskiego
dla zadania:

Zadanie 3: Przebudowa sieci wodociągowej wrajz z ptzylączami w ulicy Chrobrego w
Malborku.
w ramach projektu:
,rBudowa sieci kanalizacji sanitamej i przebudowa sieci wodociągowej w Malborku
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- informuje, że wpĘnęły dwie oferty,

- zańadarnią że najkorzyshiejsą mstńauznana (wybrana) oferta złożsnaptzoz:

EKO_IFIWE§T s.c" Alicja Jurasińska, Andrzej Zegmla, Zbigniew Jurasński,
ul. Polnal8, 82-300 ElbĘg
Oferta spehia wszystkie wymagania formalno - pfa\ilrre określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i jest ofeĘ najkorzyshiejsą ze względu na nafniZsą cenę 7ś
ńożonych ofert - podstawa prawrra: art. 91 ustawy z dńa 29 styczrljra 2004 roku Prawo
Zarrówień Publicznych Ustawą (stan prawny na dzień 15 marca 2015 r.; Dz. U. z2013 t.wz.
907,984, t047 i 1473, z20l4 r. paz.423,768, 811, 915, 1146 i 1232 orazz20l5 r.pz.349).

Nr

ofertv

l

)

Wykonawca
Przedsiębiorstwo,,ELPROJEKT" Sp. z o.o.
ul. Junaków 3. 82-300 Elblas
EKO-INWEST s.c. Alicja Jurasinską
Andrzej Zeg!^lłą Zbigniew Jurasiński
ul. Polnal8. 82-300 Elbląs

bruttotpt,ltl

Cena

Razem
liczba ounktów

17097,00

68

l l685,00

100

Zgodrrie z att. 94 ust 1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publiczrrych umowa w sprawre
zamówienia publicmego może być zawarta w terminie nie kńtszym nż 5 dni od dnia
przesłania niniej szego zawiadomienia.

Prosz4 o potwierdzenie otnrymania faksem niniejszego pisma poprzez przesłanie na nr faksu
SS 27ż5324 pierwsz.ej strony ninieiszęo pisma z adnotacją o dacie otrz}mania pisma oraz pieczątĘ
firmową i podpisem osoby potwierdzającej otrzymanie pisma.

