
 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – nr sprawy UE/ZUR/715/2012 dla części nr 1 i 2. 

 

 

Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługi związane z modernizacją wagonów typu 105N dla 

części: 1. Przeprowadzenie badań technicznych; 2. Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów – mechaniczne usuwanie 

zanieczyszczeń z części tramwajowych oraz z konstrukcji wagonów (śrutowanie) – dotyczy modernizacji wagonów 105N w ramach Projektu pn.: 

„Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” , wykonawcą zamówienia 

zostały wybrane następujące firmy: 

 

Dla części nr 1 

INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA 

ul. Targowa 45 

03-078 Warszawa  

Cena oferty netto:   56.900,00 zł 

Cena oferty brutto:  69.987,00 zł 

Uzasadnienie: Jedyna oferta, która została złożona dla części nr 1. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. 

 

Dla części nr 2 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE  „WAMPOL” Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 15 

41-404 Mysłowice 

Cena oferty netto:    44.310,00 zł 

Cena oferty brutto:  54.501,30 zł 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza dla części nr 2, uzyskała 100 punktów na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

 
Zbiorcze zestawienie ofert – część 1: Przeprowadzenie badań technicznych. 

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty netto Podatek VAT Cena oferty brutto Liczba punktów  

w kryterium cena 

 

2 

 

INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ  

I MIESZKALNICTWA 

ul. Targowa 45 

03-078 Warszawa 

 

56.900,00 

 

13.087,00 

 

69.987,00 

 

100 



 

 

Zbiorcze zestawienie ofert – część 2: Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów – mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń z części 

tramwajowych oraz z konstrukcji wagonów (śrutowanie). 

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty netto Podatek VAT Cena oferty brutto Liczba punktów 

 w kryterium cena 

 

1 

BLASTING LISEK I SPÓŁKA Sp. J. 

ul. Dolomitowa 6 

41-935 Bytom\ 

 

64.200,00 

 

14.766,00 

 

78.966,00 

 

69,02 

 

3 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-

HANDLOWE „WAMPOL” Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 15 

41-404 Mysłowice 

 

44.310,00 

 

10.191,30 

 

54.501,30  

 

100 

 

 

              Zatwierdził: 

                     Członek Zarządu-Dyrektor Wykonawczy 

              Bolesław Knapik 

 

                      Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy 

              Maryla Chmielarska 


