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Informacj a o wyb o r ze nĄkor zystni ej s zej o ferty

|Jrząd StatysĘczny w Lublinie, ul, St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin dzińając na podstawie PrzePisów

art.92ust. 1pkt l ustawy zdnia29sĘczniaż}O4r.Prawo zamówieńpublicznych (tl.Dz,U.zŻ0I3r.poz.

907 z późn. zm.), informuje o wyborze nĄkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego pn.

,, Remont schodów wewnętrznych w budynku (Irzędu Statystycznego w Lublinie PrzY ul. Sr.

Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin",

Zamawiający oceniał ofeĘ wedfug następującego wzoru:

,- Cmin *Ioo okr- Coferty

gdzie: p _ wartośó oferry wyrażona w puŃtach, Cmin - najniższa całkowita cena brutto wYkonania

zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert danej części zamówienia, Coferty - całkowita cena brutto

wykonania zamówienia w ofercie ocenianej spośród wszystkich ocenianych ofeń danej częŚci zamówienia.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy (oferta nr 3) Firma Handlowo-Usługowa AS

Tomasz RusineĘ ul. Jarzębinowa 68, ż0-14l Lublin.

Uzasadnięnie: oferta ta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania Zamavliającego okreŚlone w sPecYFrkacji

istotnych warunków zamówięnia z dnia ż8 pńdziemika ż0I4 t. oraz zgodnie z przyjęĘm kryterium ocenY

ofert (cena brutto 100%) zawiera najniższą cenę brutto spośród pozostĄch ofert niepodlegającYch

odrzuceniu, tj. 1 1 800,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset zł 00lfi0 gr). Oferta talzyskńanajwyŻszą

ilość punktów - 100 pkt.

Nazwy, siedziby i adresy pozostaĘch Wykonawców, którzy ńoĘti oferty, ceny brutto ofert oraz punktacje

przyznane ofertom.

Lp.

Nr
oferty Nazwa i adres Wykonawcy

cena brutto
ofertv punktacia

1 1

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlano Handlowe FEST-BUD -

Robert Gumiela, ul. Ludwika Zamenhofa 99, 20-453 Lublin 1228ż,78zł 96

hĘ://lublin.stat. gov.pl



2 2

Przedsiębiorstwo lnnowacyjne lNNOTECH Sp. z o.o., ul. Grygowej
23,20-260 Lublin 2L832.5O zl 54

3 4 Kontakt Dariusz Dzieńkowski, ul. Diamentowa 5, 20-447 Lublin L5996.26zł 74
4 5 Lub-Bud Sp. z o.o., ul. lnżynierska 3, 20-484 Lublin L5O25,04zl 79
5 6 Anifa Anna Bąk, ul. Górskiego 8,37-450Stalowa Wola 73 234,23 zł 89

Jednocześnie Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego

zostanie zawafta zgodnie zart.94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publiczrych.

DYREKTO* l

**rffi^o
URZĄD sTArYsTYcaY

ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin

REcol{ 0003Jl6§ rw ?rił?l$+M

hĘ ://www. stat. gov.pVlublir/index_PlK_HTMl.htm


