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OGŁOSZENIE  
     WÓJTA GMINY JANOWICE WIELKIE 
 

Wójt Gminy Janowice Wielkie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Odbudowa drogi 

bitumicznej wraz z trzema  przepustami na długości 563 m w miejscowości Janowice 

Wielkie, [powódz lipiec 2012r ] ul. Leśna, nr drogi 114295D , nr dz. 662, 664/2, 

667/2.”Szkody po powodzi w dn. 5 i 6 lipca 2012 r. Kilometraż: dz. 662 na dług. 360 m (od 

0,185 do 0,545km licząc od dz. 667/3); dz. 664/2 na dług. 114 m (od 0,000 do 0,114 km); dz. 

667/2 na dług. 89 m (od 0,000 do 0,089 km)”. 

Oferta nr I 
Maciej Ignaciuk ul. Demokratów 6 58-520 Janowice Wielkie cena brutto 1845,00zł 
 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e 
 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zapytania  ofertowego dotyczącego pełnienia 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  pn. 

Odbudowa drogi bitumicznej wraz z trzema  przepustami na długości 563 m w miejscowości 

Janowice Wielkie, [powódz lipiec 2012r ] ul. Leśna, nr drogi 114295D , nr dz. 662, 664/2, 

667/2.”Szkody po powodzi w dn. 5 i 6 lipca 2012 r. Kilometraż: dz. 662 na dług. 360 m (od 

0,185 do 0,545km licząc od dz. 667/3); dz. 664/2 na dług. 114 m (od 0,000 do 0,114 km); dz. 

667/2 na dług. 89 m (od 0,000 do 0,089 km)”. Jedynym kryterium oceny ofert była najniższa  
cena brutto (100%). Cena oferty złożonej przez : Maciej Ignaciuk ul. Demokratów 6 58-520 

Janowice Wielkie cena brutto 1845,00zł 
 

 

 

  
 
 
                                                                                                WÓJT GMINY JANOWICE WIELKIE  
Do przekazania:                    /-/KAMIL KOWALSKI 

1. Oferentom 
2. Na stronę internetową Zamawiającego 
3. Na tablicę ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a 

 

 

 

 

 


