
Gózd, dnia 15.10.2007 r. 
 

      
BGK 341/26/07 
 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych              
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych na zamówienie o nazwie „Wykonanie dokumentacji 
projektowo – wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w 
Goździe dla miejscowości Lipiny, Budy Niemianowskie, Karszówka i do oczyszczalni 
ścieków w Klwatce Królewskiej dla miejscowości Kiedrzyn, Małęczyn ul. Lubelska, 
Klwatka przy drodze krajowej”.   

 

 

Informuję, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania - wyboru oferty, 
Gmina Gózd zawarła z:„EKOSFERA” Krystyna Fejfer  ul. Madrycka 19 26 – 600 Radom 
umowę na wykonanie zamówienia o nazwie„Wykonanie dokumentacji projektowo – 
wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Goździe dla 
miejscowości Lipiny, Budy Niemianowskie, Karszówka i do oczyszczalni ścieków w 
Klwatce Królewskiej dla miejscowości Kiedrzyn, Małęczyn ul. Lubelska, Klwatka przy 
drodze krajowej”.   

       Przedmiot zamówienia obejmuje,  
Przedmiot zamówienia obejmuje: sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-
wykonawczej  zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi tj. m.in. 

a) projekt budowlany i projekty wykonawcze, opis techniczny, 
b) przedmiary robót, 
c) kosztorysy inwestorskie, 
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
e) pozwolenie na budowę. 

Dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach , w tym jeden egzemplarz   w wersji 
elektronicznej. 

Oferta wybrana została spośród 3 ofert złożonych w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w Urzędzie Gminy w Goździe; ul. Radomska 
7, pok. 112 do dnia: 24.09.2007 r., do godz. 8:30. 
           Oferta wykonawcy została wybrana, ponieważ - spośród nie podlegających 
odrzuceniu ofert - w toku oceny uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt, za kryterium 
cena). 
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zaoferował wykonanie 
zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości: 118 340,00  zł. 
 
Otrzymują: 

1. Portal internetowy UZP  
2. Strona internetowa www.bip.gozd.pl 

3. Tablica ogłoszeń UG Gózd 
4. A/a  
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