
pow. giŻycki
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

ZAWIADOMI EN I E O WYBORZE NAJ KORZYSTN ! EJSZEJ OFERTY

Znak sprawy: PBO "271.4.2011 Kruklanki dnia: 04.07.2011 r"

dot. : postępowania prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego na roboĘ budowlane

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zam wie Publicznych (Dz. U. 22010r. nr
113 poz. 759 z pÓŻn' zm.) informuję, Że w postępowaniu o zam wienie publiczne prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu
,,Moje Boisko orlik 2012'' (bolsko piłkarskle oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno_
szatniowym) w Kruklankach'' dokonano wyboru najkozystniejszej oferty i wybrano jako najkozystniejszą
ofertę nr 6 złoŹoną przez:

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

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru ofert dokonano na podstawie art. 91 ust.1 ustawy na podstawie kryteriÓw oceny ofert okreŚlonych w
siwz i po spełnieniu wymaganych warunk w.

Streszczenie oceny i por wnania złożonych ofert:

o wyborze najkorzystniejszej oferty decydowało przedstawione niżej kryterium:

Kryterium: Cena znaczenie (waga) 100 %

Liczba punktÓw, ktÓrą mozna uzyskaĆ w ramach tego kryterium obliczona została przez podzielenie najnizszej
ceny spośrÓd badanych ofert przez cenę badanej oferty i pomnozenie tak otzymanej liczby przez maksymalną
ilośĆ punktÓw w kryterium. Wykonawca, ktÓry przedstawił najniŻszącenę w ofercie otrzymał 100 pkt.

Numer
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczna punktow w
kryterium

CENA
RAZEM

1
FlRMA KASZUB Dariusz Kaszuba ul. Rzemieślnicza 3,
83_307 Kiełpino_ Leszno 76,94 76,94

2
Panorama ll Sp. z o"o. ul. Słoneczna 73, 81-605
Gdynia 95,99 95,88

3
SPORTPROJEKT Sp. z o.o. ul. Sosnowa 6a,71-468
Szczecin 72,90 72,90

4
MOR|S-SPORT Sp. z o.o. ul. RÓwno|egła 1, 02-235
Warszawa 77,09 77,09

5
PRESTIGE Sp. z o.o. ul' Świerczewska 5,71_066
Szczecin 69,33 69,33

6
PHU MAGBUD Magdalena Mikuła
ul" Wczasowa 8, 1 1-612 Kruklanki 100 100

DziałĄąc na podstawie art. 92 ust' 1 pkt. 2) Prawa zam wie publicznych ZamawiĄący informuje, ze w
prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

DziałĄąc na podstawie art. 92 ust. 't pkt. 3) Prawa zamÓwieri publicznych Zamawiający informuje, Źe w
prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni zadni wykonawcy.

Działając na podstawie art' 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamÓwieri publicznych Zamawiający informuje, ze
podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą mozliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadom ien ia o wyborze naj kozystn iejszej oferty.

Jednocześnie na podstawie art. 27 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający prosi o niezwłoczne przesłanie potwierdzenia
otrzymania zawiadomienia.


