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OGŁOSZEIlIE

o wyniku zaproszenia do złożenia oferł enowej na:
wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania prac remontowych w obielćach - obiekt 1 - budynek administracyjny
SP ZOZ WSPRiTS w Płocku uI. Gwardii Ludowej 5, obiekt 2 - budynek pońierni w płocku u!. Gwardii Ludowej 5,
obiekt 3 - budYnek Stacji Obsługi Pojazdów w Płocku ut. Gwardii Ludowej 5, obiekt 4 _ pomieszczenia zajmowane
Przez zesPÓł PodstawowY W StaroŹrebach uI. Płocka 3d obiekt 5 - pomieszczenia zajmowane przez zespoĘ
bdazlał w GosĘninie ut. Pzemysłowa 1 dla SP ZoZ WSPR|TS w Płocku oznaczone znakiem: rZPZI-Zo,25oltLtRBtL6.

ZamawiającY informuje, Że w wyniku zaproszenia do złożenia ofeĄ cenowej w przedmiotowym zapytaniu ofeńowym
wpĘnęły 4 oferĘ.

Na zadanie nr 1- 3 oferĘ.
Na zadanie nr2- 3 oferĘ.

W wYniku dokonania oceny ofeft Zamawiający.informuje, że dokonał vryboru ofeĘ, która spełnia warunki zapytania
ofertowego ijest najkorzystniejsza cenowo spośród złożonych i nie odrzuconych ofeń dla poszczególnego zadania:

Dla zadania 1 - ofeta firmy: REMO Artur Białecki ul. piaskowa 9, o9_4o1 płock.
Cena brutto wYbranej ofefty - 44.905110 zł (słownie: czterdzieści cztery Ęsiące dziewięćset pięć złotych 1o/10o).

Dla zadania 2 - oferta firmy: REMO Artur Białecki ul. piaskowa 9, o9_4o1 płock.
Cena brutto wYbranej ofefty - 80.409184 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięć złotych B4l1oo).

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania ogłoszenia o wyborze ofeĘ.

Zamawiającv:
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Otrzymuła:

i. Zakład Budowlany DEDAL Hieronim Tomczyk Sobowo 78, og-4l4 Brudzeń Duzy.2, REMO Artur Białecki ul, Piaskowa 9, 09-401 Płock.
3. Usługi Inwestycyjne Hanna Gromunt ul. Dywizjonu 303 nr 8, 09-410 Płock.4, PRO Construction Krzysztofa Pajda ul, Wolskiego 1216, O9-4O0 Płock.5. ala.

09-400 Płock u1. Gwardii Ludowej 5
telefon _ 0Z4 262-20-88,024 261-84-00; fax - O24 267-84-15
NIP: 774-10_02-289 REGON: 61 0317845
http://wspritsplock.pl e-mail: sekretariat@wspritsplock,pl
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