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Informacja 

o wyniku postępowania 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zgodnie z art. 92 ustawy – Prawo 
Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Roboty budowlane w zakresie przyłączy 
kanalizacji deszczowej oraz przyłączy instalacyjnych - rurociągów" realizowanych w ramach inwestycji pn. 
Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa 
medycznego w powiecie staszowskim" i "Rozbudowa budynku Szpitala w Staszowie" oraz po dokonaniu 
oceny ofert za najkorzystniejszą uznano następującą ofertę: 
 
1. W Pakiecie nr 1 - ELKAMEN s.c. mgr inż. K. Bieszczad M. Burzawa, ul. Kołłątaja 3/74, 28-200 Staszów 

Streszczenie złożonych ofert 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy 

Liczba pkt 
kryterium 

cena 

Liczba pkt w 
kryterium 
„termin 

płatności” 

Liczba pkt  
w kryterium 

„termin 
gwarancji” 

RAZEM 

1 
ELKAMEN s.c., mgr inż. K. Bieszczad  
M. Burzawa, ul. Kołłątaja 3/74, 28-200 
Staszów 

60 5 1 66 

 
2. W Pakiecie nr 2 - ELKAMEN s.c. mgr inż. K. Bieszczad M. Burzawa, ul. Kołłątaja 3/74, 28-200 Staszów 

Streszczenie złożonych ofert 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy 

Liczba pkt 
kryterium 

cena 

Liczba pkt w 
kryterium 
„termin 

płatności” 

Liczba pkt  
w kryterium 

„termin 
gwarancji” 

RAZEM 

1 
ELKAMEN s.c., mgr inż. K. Bieszczad  
M. Burzawa, ul. Kołłątaja 3/74, 28-200 
Staszów 

60 5 1 66 

 

Oferta firmy która została wybrana w w/w pakietach (zadaniach) jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą 
złożoną do Zamawiającego do przetargu nieograniczonego na „Roboty budowlane w zakresie przyłączy 
kanalizacji deszczowej oraz przyłączy instalacyjnych - rurociągów" realizowanych w ramach inwestycji pn. 
Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa 
medycznego w powiecie staszowskim" i "Rozbudowa budynku Szpitala w Staszowie". Oferta jest zgodna  
z Ustawą – prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia a także spełnia wszystkie wymagane warunki przez Zamawiającego ujęte w SIWZ. 
 
 
Staszów, dnia 7.12.2018 r. 


