GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Wadowicach Górnych
Przebendów 44
39-308 Wadowice Górne

Wadowice Górne, dnia 22.08.2012

GZGK- Przetarg -1/2012
r

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn :

„Budowa budynku garażowego z częścią magazynową oraz przyłącza
elektroenergetycznego zalicznikowego ”
Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych,
Przebendów 44, 39-308 Wadowice Górne działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1
Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie
przetargu nieograniczonego wybrano do realizacji w/w zamówienia :
ofertę nr 3 złożoną przez

FHU „VEGA” Jan Zając
Słupiec 38 33-230 Szczucin
cena oferty brutto – 244 617,10 zł
słownie : dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćset siedemnaście złotych 10/100 zł
Łączna liczba uzyskanych punktów – 300,00 pkt.
W toku prowadzonego postępowania Zamawiający zwrócił się pisemnie

do

składającego ofertę nr 3 o złożenie w terminie 3-ch dni od daty otrzymania pisma :
a)

wyjaśnień

co do cen niektórych materiałów wykazanych w kosztorysie

ofertowym , które w ocenie Zamawiającego były znacznie zaniżone w stosunku
do cen tych materiałów w pozostałych ofertach ,
b) Przedłożenie referencji potwierdzającej

wykonywanie robót wykazanych w

załączniku nr 5 do oferty
Składający ofertę w określonym

czasie przedłożył stosowne wyjaśnienia oraz

referencje .
Oferta wybranej firmy została ważnie złożona i spełnia wymogi zawarte w SIWZ.
Wybrana oferta jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz jest
najkorzystniejszą ofertą zgodnie z zapisami pkt 13.1 SIWZ .

-1Na wykonanie przedmiotowego zadania złożono 5 ofert

zgodnie z poniższym

zestawieniem
Nr
Nazwa firmy ,siedziba i adres
oferty

1.

2.

3.
4.

5.

oferty Łączna
punktacja
w
kryterium
Cena
260 607,88 zł
281,58
Cena
Brutto

Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Handlowo – Usługowe „PAN – BUD”
39-206 Pustków Osiedle 196 c
SAMSON SP. Z O.O.
ul. Fabryczna 9
33-132 Niedomice
FHU „VEGA” Jan Zając
Słupiec 38 33-230 Szczucin
Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Handlowo – Usługowe TERMOBUD
PLUS s .c
R. Łobodziński, P. Łobodziński
39-300 Mielec ul. Przemysłowa 10
Firma Budowlana MAZUR
– Władysław Mazur
39-300 Mielec , Rzędzianowice 300

Łączna
punktacja
złożonej
oferty
281,58

323 878,30 zł

226,59

226,59

244 617,10 zł

300

300

298 379,92 zł

245,94

245,94

283 457,27 zł

258,90

258,90

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą ,
którego oferta jest najkorzystniejsza w terminie nie krótszym niż 10 dni licząc od dnia
przekazania niniejszego zawiadomienia , ponieważ zawiadomienie to zostało przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp ( przesłano pisemnie za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru ).

DYREKTOR
Marian Żmuda
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