
  
 

 
Znak sprawy: WFOŚ.ZP.271.1.2018                                                               Fałków, 31.07.2018r 

                                                                                      

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

 

w postępowaniu pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - 

przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Fałkowie w ramach zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole 

podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.” 

 

 

 

 

Zamawiający tj. Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP: 6581872063, Regon: 590648066, 

informuje że: 

 

1.Spośród złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do 

pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Fałkowie w ramach zadania pn. „Pracownia 

edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”, jako 

najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:  
 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  

EL HYDRO S.C. K.Zawierucha, A.Ogłoza 

Suchowola 6, 26-020 Chmielnik 

 

za zaoferowaną kwotę brutto:  32.937,00 zł,  suma przyznanych punktów – 100,00 pkt 

 

        Uzasadnienie wyboru: 
Oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C. K.Zawierucha, A.Ogłoza 

Suchowola 6, 26-020 Chmielnik spełnia wszystkie wymagania, nie podlega odrzuceniu i została wybrana jako 

najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert, uzyskując największą ilość punktów. Umowa z wybranym 

Wykonawcą, zostanie podpisana w dogodnym przez obie strony terminie, lecz nie później niż w terminie związania 

ofertą. 

                                           

 

2. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w postępowaniu pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do 

pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Fałkowie w ramach zadania pn. „Pracownia 

edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”, w wyznaczonym 

terminie na składanie ofert tj do dnia 19.07.2018r do godz. 12.00, wraz ze wskazaniem daty wpływu poszczególnych 

ofert z informacją o warunkach udziału i kryteriami oceny ofert: 

 

  

Lp Nazwa i adres Wykonawcy 

Termin 

złożenia 

oferty 

Warunki 

udziału w 

postępowaniu 

Cena oferty 

brutto w zł / 

przyznana 

punktacja 

1 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  

EL HYDRO S.C. K.Zawierucha, A.Ogłoza 

Suchowola 6, 26-020 Chmielnik 

 

19.07.2018, 

godz.11.51 
Spełnione 

32.937,00 / 

100,00 pkt 

W postepowaniu wpłynęła 1 w/w oferta 

 

                                                                                                                                           Z poważaniem 

 

 

 Zdzisław Skiba 

 Zastępca Wójta Gminy 

Zadanie pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste 

powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” dofinansowane ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Kielcach oraz budżetu Gminy Fałków 


