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NlP 928-798-78-46
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Spółdzielczy Żary
23 9672 0008 0002 0620

2001 0001

Reion Obsługi
Mieszkańców nr 1
lJl. Zakopiańska 7

Tel. (068) 479-46-38

Rejon Obsfugi
Mieszkańców nr 2

IJl. Zakopiańska 7
Tel, (068) 479-46-40

Miejskie Schronisko
dla Bezdomnych

Zwierząt
ul. zurawla 32

Tel: (068) 444-77-47

Targowisko Miejskie
uI. Lotników

Tel: (068) 479-46-60
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ZAWIADOMIENIE
O WYB ORZE NAIKORZYSTNIEISZEI OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiajilcy
ZakJadGospodarki Mieszkaniowei Sp. z o. o.w Zaracl-t

Nazwa zadańa:
,, Remont wolnych lokali mieszkalnych _ 3 pustostany _ 3 części"

I.

DziŃając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r_

Prawo zamówień publicznych (Dz. IJ. z 20I9t. poz.1843 z poźn.zm.),

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na remont

pustostanu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14Bl4 ,w Zatach

wyb r ano do r ealizacji zamowienia naj ko rzys trriej szą of er tę, zło żoną pr zez:

Z-d ogólnobudowlan y, inżR. Czerwonajcio, u|. żagańska 18, 68,200 żary

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza. Oferta otrzymńa60,00 pkt - w kryterium cena, 40

pkt w kryterium warunki gwarancjL łącznie 100 punktów,

Dru ga of erta ńożona pr zez KRAS NA L Z akład Usłu g Hydraulicznych

Cresław popowski, uI. Zakopiańska 6113, 68_200 żary uzyskała 56,00 pkt

w kryterium cena i 15,00 pkt w kryterium warunki gwarancji , łącznie 71,,00

pkt.



il.
Działajac na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający informĄe, że w prowadzonym postępowaniu na remont pustostanu
przy ul. Katowickiej 4t1,6 w Zarach wybrano do realizagi zamówienia
najkorzystniej szą ofertę:
Z-d, Ogótnobudowlany, inż R. Czerwonajcio, ul. Żagańska 18, 68 -2O0 Żary

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza. Oferta otrzymała 58,00 pkt - w kryterium ceną 40 pkt w
kryterium warunki gwarancjl, łącznie 98 punktów.
Dru ga of erta ńożona pr zez KRA S NAL Z akład Usług Hydraulic zny ch
Czesław Popowski, uI. Zakopiańska 6113, 68-200 Żary uzyskała uzyskaŁa 60,00 pkt w
kryterium cena i 15,00 pkt w kryterium warunki gwarangi, łącznie 75,00 pkt.

III.

DziŃając na podstawie art. 92ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznycĘ
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na remont pustostanu
przy ul. Okrzei 11418w Zarach wybrano do realizacji zamówienia
najkorzystniejszą ofertę złożoną ptzez:
Z-d,Ogólnobudowlany inż R. Czerwonajcio, ul.Żagańska 18,68 -200 Ż^ry

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza. Oferta otrzymaŁa 55,00 pkt.- w kryterium ceną 40 pkt. w
kryterium warunki gwarancji, łącznie 95,00 punktów.
Druga oferta ńożonaptzez KRASNAL II Artur Popowski, ul. Jagiellońska 73al7 w
Żarachuzyskała60,00 pkt w kryterium cena i 15,00 punktów w kryterium warunki
gwarancjł łącznie 7 5 pkt.
T r zecia of erta złożona pt zez Z akład Usłu g Hydraulicznych KRAS NAL Cze sław
Popowski z sied,zibą przy uI. Zakopiańskiej 611,3 w ŻarachuzyskaŁa50,00 pkt w
kryterium cena i ].5,00 pkt w kryterium warunki gwarancjl, Łącznie 65,00 pkt.
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