Urząd Gminy Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn

Goszczyn, dnia25.07.2012rok

ZP.271.6.2012
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.6.2012
Nazwa zadania:
„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goszczyn ul. Strupiechowska”
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm..) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę
złożoną przez Wykonawcę:
Oferta nr 3.

Zakład Instalacji
Sanitarnych i Gazowych
Józef Piwnicki
Kozłów 91
26 – 613 Radom
Uzasadnienie wyboru:
w/w oferta uzyskała 100 pkt.

Koszt wykonania całego zadania wynosi: 328.524,53 zł brutto
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania
umowy w terminie do 31 lipca 2012 roku.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)oraz Kodeks
Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
oferta nr 1:
Usługi Transportowe
Edward Antoni Wilczyński
Stara Iwiczna
ul. Kielecka 19a
05 – 500 Piaseczno
- oferta ta uzyskała 56,03 pkt.
kwota oferty wynosi: 586.341,01 zł. brutto
oferta nr 2:
HYDROGAZ Sp. z o.o.
ul. Warecka 43A
05 – 604 Jasieniec
- oferta ta uzyskała 97,85 pkt.
kwota oferty wynosi: 335.726,80 zł. brutto
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oferta nr 3:
Zakład Instalacji
Sanitarnych i Gazowych
Józef Piwnicki
Kozłów 91
26 – 613 Radom
- oferta ta uzyskała 100,00 pkt.
kwota oferty wynosi: 328.524,53 zł. brutto
oferta nr 4:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe
„ WIMAR „
Waldemar Markowski
Stary Kobylnik 19
26 – 806 Stara Błotnica
- oferta ta uzyskała 98,18 pkt.
kwota oferty wynosi: 334.600,00 zł. brutto
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 94 ust 2 pkt 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie niezwłocznie po
dopełnieniu wszelkich formalności.
Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduje się Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” art. od 179
do 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759, z późn. zm.)
Proszę o potwierdzenie otrzymania powyższego dokumentu.
Jednocześnie przypominam, ze zgodnie z art. 27 ust 2 Prawa zamówień publicznych,
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wójt Gminy
/-/ Sławomir Słabuszewski

Otrzymują :
1. w/w oferenci
2. a/a
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