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Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 

 

 

 
 
 
 

Znak sprawy: ZS/ZO/05/2022 

 

 Dotyczy:    Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie zapytania ofertowego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej 

w ulicy Sobieskiego w Krasnymstawie” − znak sprawy: ZS/ZO/05/2022 

 
Zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie, 
w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego w Krasnymstawie” − znak sprawy: 

ZS/ZO/05/2022 zawiadamia, że jako najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu 
uznano Ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: 

 
PROINSTAL Tomasz Maruszak 

Szerokie 67 g 
20-050 Lublin 

 
• z ceną oferowaną netto:  209 500,00 PLN / słownie: dwieście dziewięć tysięcy pięćset 

złotych zero groszy/ 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
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Znak sprawy: ZS/ZO/05/2022                  Strona 2 z 3 

W dniu 24.03.2022 roku o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego miało miejsce 
otwarcie  ofert w sprawie w/w postępowania dotyczącego udzielenia w/w zamówienia 
publicznego. 
 
 Do dnia 24.03.2022r. ofertę złożyło 2 n/w Wykonawców. 
 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres Wykonawcy 

Cena netto 
[PLN] 

1. 
WOD-BUD Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 12/1 

23-200 Kraśnik  
271 002,71 

2. 
PROINSTAL Tomasz Maruszak 

Szerokie 67 g 
20-050 Lublin 

209 500,00 

 

 
 Kwota jaką przewidział Zamawiający wynosi; 
 

• netto: 210 000,00 zł /słownie złotych: dwieście dziesięć tysięcy złotych zero 
groszy/ 
 

  
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z 
punktacją przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert, tj. cena netto oferty:     

 

Lp.   Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres Wykonawcy 

Kryterium Cena oferty 
[max 100 pkt] 

 
1. 

WOD-BUD Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 12/1 

23-200 Kraśnik  

 
77,30  

 

 
2. 
 
 

PROINSTAL Tomasz Maruszak 
Szerokie 67 g 
20-050 Lublin 

 
100,00 

 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskała najwyższą 

maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt w przyjętym kryterium oceny ofert (cena netto 

oferty) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert. 
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Zamawiający informuje ponadto, że: 

• umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z standardami określonymi w 

rozdz. XIV pkt. 14.2 Zapytania ofertowego. 

• w postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert. 

 

 
 

 

Otrzymują: 

1. Ww. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

2. a/a 
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