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Wielkopolska Akademia
Nauki i Rozwoju
Jakub Michałowski
ul. Przełęcz 54
60-1 15 Poznan

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zam wienia: ''lndywidualizacja nauczania i wychowania
uczni w klas lłll szkoł podstawowych w Gminie Poniec''
nr sprawy: ZPI 27 1.18.2012

1. DziaĘąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zam wie publicznych Zamawiający
informuje, Że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zam wienia
najkozystniejszą ofertę złożoną pzez oferenta:

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju zsiedzibąw Poznaniu
cena netto - 132 186'96 zł. ; cena brutto - 132 186'96 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała największą ilość punk w.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania
umowy W terminie do dnia 22 pażdziernika 2012 f.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

o Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju z siedzibą w Poznaniu
Cena netto - 132 186'96 zł. ; Cena brutto - 132 186'96 zł.

2' Dziaąąc na podstawie art' 92 ust. 1 pkt' 2 Prawa zam wie publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odlzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zam wie publicznych zamawiąący
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zam wie publicznych Zamawiający
informuje, że podpisanie umowy z Wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu
wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o
wyborze najkozystniejszej oferty.



środki ochrony prawnej
od niniejszej decyĄi Zamawiającego' Wykonawcy pzysługują środki ochrony prawnej
(odwołanie' Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odzucenia ofeńy wykonawcy

W pozostałych pzypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiĄącego W niniejszym
postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności' do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na Kóre nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia pzesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub
drogą elektroniczną lub '10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono
pzesłane pisemnie.

lnformacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz w Dziale Vl Prawa zamówień publicznych ,,Środki ochrony prawnej'', art' od
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