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ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. l ustawy z Ż9 stycznia Ż004 r. _ Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. zŻ0l5 r. poz. 2164 z pőżn. zm.) niniejsrym infoľmuję, że w
prowadzonym przez Centľum Naukowo - Badawcze ochrony Pľzeciwpożarowej im'
Jőzefa Tuliszkowskiego - Państwowy InsĘrtut Badawczy postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Zapľojektowanie i budowę Hali Badawczej wraz z dwoma zbioľnikami na wodę

podziemnymi i jednym naziemnym na teľenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul.

Nadwiślańska}l3 (w foľmule Zaprojektuj i Wybuduj) w ľamach realizacji pĄektu:
,,Rozbudową potencjału badawczo _ dydaktycznego województwą mazowieckiego w ząkľesie

doskonąlenia, wdrażąnią efektów prac badawczych i rozwojowych w obsząrze ochrony
przeciwpożarowej i ochrony ludności" w ramąch Dziąłania I. ] Działalność bądawczo _
ľoałojowajednostek naukowych - Typ projektów - ĺľsparcie infrastruktury badawczo -
rozwojowej jednostek naukowych w rąmąch Regionalnego Programu operacyjnego
IIloj ew ództw a Maz ow i eckiego 2 0 1 4- 2 02 0.

zn.TGZlĺŻlŻĺI7,

wybrano j ako ofertę naj korzystniej szą ofertę złoŻoną pľzez Wykonawcę:
Konsorcjum firm
- WIMAKS Tocryłowski Dariusz

Ul. Sadowa 47
05_4l0 Józefów

- TOBUD
Wiktoria Toczyłowska
Ul. Sadowa 47
05-4l0 Józefów

Przedmiotową decyzję Zamavłiający uzasadnia Ęm, Że była to jedyna oferta
złożona w postępowaniu, i nie podlegała ona odrzuceniu.

Zamavłiający zawiadamia również, ze zgodnie z art.94 ust.2 pkt' l a ustawy Prawo
zamőwień publicznych zamierza zawrzeć z wlw Konsoľcjum umowę o rea|izację
powyższego zamówienia.
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