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Ożarów Mazowiecki, dnia 24.06.2019 r.  

 

                                                                        

Informacja z otwarcia ofert oraz o wyborze oferty 

 

Dotyczy:  Wybór wykonawcy w postępowaniu na „Awaryjna naprawa sieci kanalizacji 

sanitarnej ϕ400 mm – przewiert pod torami.” 

 

Dnia 17.06.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie ZWiK w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 37, 

odbyło się komisyjne otwarcie ofert, w ramach postępowania prowadzonego na podstawie „Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa przekracza wyrażonej w PLN 

równoważności kwoty 30.000 EURO” na: 

 

 „Awaryjna naprawa sieci kanalizacji sanitarnej ϕ400 mm – przewiert pod torami.” 

 

W postępowaniu wpłynęły oferty następujących podmiotów : 

1 Stanisław Bystrzycki INSBUD – oferowana kwota brutto 548 000,00 zł, okres gwarancji 60 m-cy, 

maksymalny czas wyłączenia dopływu ścieków do 6 godzin 

2 Firma Usługowo-Handlowa „INSTAL-BUD” Szczepan Jan Mielczarczyk – oferowana kwota brutto 

430 500,00 zł, okres gwarancji 60 m-cy, maksymalny czas wyłączenia dopływu ścieków do 4 godzin 

 

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie 

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na  „Awaryjna naprawa sieci kanalizacji sanitarnej ϕ400 mm – przewiert pod 

torami.” decyzją Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim z 

dnia 24.06.2019  została wybrane oferta złożona przez n/w wykonawcę: 

 

1. Firma Usługowo-Handlowa „INSTAL-BUD” Szczepan Jan Mielczarczyk – oferowana 

kwota brutto 430 500,00 zł, okres gwarancji 60 m-cy, maksymalny czas wyłączenia dopływu 

ścieków do 4 godzin 
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W związku z powyższym Zamawiający zaprasza Wykonawcę – Firmę Usługowo-Handlową 

„INSTAL-BUD” Szczepan Jan Mielczarczyk do podpisania umowy na wykonanie w/w usług 

w dniu 24.06.2019 r.   w siedzibie Zamawiającego.  

 

Uzasadnienie: 

Wybrane oferta zdobyła największa liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert.  

 

 

 

 

         

 

 


