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Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

ZAWIADOMI E N 1 E O WYBORZE NAJ KORZYSTN I EJSZEJ OFE RTY

Znak sprawy: PBO.271 .3.2011 Kruklanki dnia: 20,05.2011 r.

dot. : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budow|ane

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zam wie Publicznych (Dz. U. 22010r. nr
1'l3 poz.759 z pÓŻn' zm.) informuję, ze w postępowaniu o zam wienie publiczne prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Remont istniejącego chodnika z barierkami
zabezpieczającymi w Jeziorowskich '' dokonano wyboru najkozystniejszej oferty i wybrano jako
najkozystniejszą ofertę nr 3 złoŻoną przez:

Sp łdzielnia Wlelobranżowa,,Niegocin''
ul. Mazurska 3, 11-500 Giżycko

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru ofert dokonano na podstawie art. 91 ust' 1 ustawy na podstawie kryteri w oceny ofert okreŚlonych w
siwz i po spełnieniu wymaganych warunkÓw.

Streszczenie oceny i por wnania złożonych ofert:

o wyborze najkozystniejszej oferty decydowało przedstawione niżej kryterium:

Kryterium: Cenaznaczenie (waga) 100 %

Liczba punktÓw, ktÓrą można uzyskaĆ w ramach tego kryterium obliczona została pzez podzielenie najniŻszej
ceny spośrÓd badanych ofert przez cenę badanej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby pzez maksymalną
ilość punktÓw w kryterium. Wykonawca, ktÓry przedstawił najnizszącenę w ofercie otzymał 100 pkt.

Numer
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczna punktow w
kryterium

CENA
RAZEM

1
PHU MAGBUD Magdalena Mikuła
ul. Wczasowa 8, 11-612 Kruklanki 83,81 83,81

2
HOHI CONSTRUCTION Sp. z o.o.
Krzywinskie 31 , 1 1-610 Pozezdrze 72,53 72,53

3
Społdzielnia Wielobranżowd,,Niegocin''
u!. Mazurska 3, 1 1-500 Gizycko 100,00 100,00

4
Z^I<ŁAD U SŁU G RE Mo NToWo_B U DoWLANYC H
I ROBÓT DRoGoWYcH Jerzy Dadełło
u!. Perkunowska 25, 11-500 Gizycko

91 ,18 91,19

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zam wierl publicznych Zamawiający informuje, ze w
prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone Żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust' 1 pkt. 3) Prawa zam wie publicznych Zamawiający informuje, Że w
prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni zadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zam wie publicznych ZamawiĄący informuje, ze
podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie
5 dniod dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyboze najkozystniejszej oferty.


