Wadowice Górne, dnia 26.04.2011 r.

Znak sprawy: 2711/3/2011

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkr.1 Prawa zamówień publicznych uprzejmie
informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na : „Remont
drogi gminnej Wadowice Dolne – Kopaniny – Kosówka nr 103 664 na odcinku w km
1+600 – 2+324 ”
wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 01 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Opatowie z siedzibą 27-500 Opatów ul. Ćmielowska
4
UZASADNIENIE
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na : „Remont drogi gminnej
Wadowice Dolne – Kopaniny – Kosówka nr 103 664 na odcinku w km 1+600 – 2+324”
w trybie przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 P.z.p. Zgodnie z
zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i
udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz
zaoferuje najniższą łączną cenę brutto.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dwie oferty złożonych przez:
Nazwa (firma ) siedziba i
adres Wykonawcy
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych Sp.
z o.o. w Opatowie z
siedzibą 27-500 Opatów ul.
Ćmielowska 4
Poldim Mielec Sp. z o.o. z
siedzibą 39-300 Mielec ul.
Korczaka 6a

Cena oferty (zł brutto)

Ilość przyznanych punktów
w jedynym kryterium - cena

99 300,36

100,00

101 618,54

97,72

Mając zatem na uwadze, że wszyscy Wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu
a ich oferty były zgodne z przepisami P.z.p. oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać
ofertę -Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Opatowie z siedzibą
27-500 Opatów ul. Ćmielowska 4 - zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt. 5 P.z.p.
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.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego
oferta jest najkorzystniejsza w terminie nie krótszym niż 5 dni licząc od dnia przesłania
niniejszego zawiadomienia , ponieważ zawiadomienie to zostało przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp ( przesłano faksem )
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