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ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje o
wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających
odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w pkt.17 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia tj. cena – 60% oraz czas reakcji – 40% .
Wykonawcy TOTEM” Dariusz Kudyba z siedzibą w Urazie,
ul.1-go Maja 2, 55-120 Oborniki Śląskie, która spełniła wszystkie warunki udziału w
postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Wygrała oferta nr 1

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem
oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę:

Lp.

1.

Nazwa
Wykonawcy

TOTEM
Dariusz Kudyba

Adres
Wykonawcy

Urazie,
ul.1-goMaja 2,
55-120 Oborniki
Śląskie

Cena brutto
PLN

290 919,60 zł

Punktacja
za cenę

60 pkt

Czas
reakcji

2 dni

Punkta
cja za
czas
reakcji

Punktacja

40 pkt.

100 pkt.

RAZEM

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Zamawiający informuje, że w
prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Zamawiający informuje, że w
prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej" (tj.; Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe
będzie po dopełnieniu wszelkich formalności, w terminie określonym w art. 94 ust. 1
pkt 2.

Paweł Czarny – Dyrektor
............................................................
Kierownika Zamawiającego
Sporządziła: Sabina Misiak

