
SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 05.03.2014

ZAPYTANIE   OFERTOWE
1. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa Zamawiającego: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
Adres Zamawiającego: ul. Grotta 3a, 28-100 Busko– Zdrój 
NIP: 655-197-07-14
REGON: 260574828
Tel:. 413705150, Fax: 413705151,     
E-mail: dyrektor@bosir.busko.pl 
Godziny urzędowania (pracy): od poniedziałku  do  piątku  700 – 1500,

Informacja o wyniku postępowania przetargowego
na udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy:
„Remont zjeżdżalni wodnej rurowej - Ǿ 1000mm x 67mb, na krytej Pływalni Miejskiej  

im. Stefana Komendy przy Buskim Ośrodku Sportu i Rekreacji” 
Informuję, że:
           Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę;

„PRB CONSULTING”  Jarosław Bąchorek
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sandomierska 26A

Uzasadnienie wyboru:
          Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym  
i  oferując  najniższą  cenę  15.682,50 zł  brutto,  spośród  wszystkich  ważnych  ofert, 
uzyskała przy kryterium cena max. ilość 100 punktów. 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu  
L. p. Nazwa i adres

firmy składającej ofertę
Cena brutto w zł

(wraz z podatkiem VAT)
Liczba

punktów 

1 „Lamserwis” S. C.  Bytom 18.204,00 86,14

2 „PRB Consulting”  Ostrowiec Świętokrzyski 15.682,50 100

3 PHU  „CHAZET”   Busko-Zdrój 23.923,50 65,55

Wykaz Wykonawców, których oferty odrzucono  
L. p. Nazwa i adres

firmy składającej ofertę
Uzasadnienie odrzucenia ofert

1 „Firma Mazur” Sp. z o. o. 
Bytom

Zgodnie z dyspozycja ppkt. 3.2 Zapytania Ofertowego Zamawiający 
wymagał wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30.04.2014r.   
Natomiast Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował termin realizacji 
wykonania przedmiotu zamówienia do 30.07.2014r. (prace uzależnił od 
temperatury otoczenia minimum 180 C), co nie odpowiada treści 
zapytania ofertowego i spowodowało to odrzucenie złożonej oferty.     

Umowa  z  wyłonionym  Wykonawcą zostanie  zawarta  w  siedzibie  Zamawiającego,  w  formie  pisemnej,  
w terminie 3 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia, jednak nie później niż  
do  godz. 1500, 27.03.2014r.

Busko-Zdrój 24.03.2014 r.                                                                                                    
                                                                                                         
                                                                                                             D y r e k t o r 
                                                                                                                   mgr inż. Marian  Ragan 
                                                                                                           (podpis osoby reprezentującej podmiot )
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