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Firma Brukarska WIT'BUD
mgr. lnż. Witold Niedziela
ul. Poznańska 175

800 Gostyń

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamÓwienia:

ńrz"ńuoo*a odcinka drogi powiatowej w Rokosowie

nr sprawy: ZPI 27 1'15'2013r'

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamowień publicznych Zamawiający

informuje, Że W prowadzonym postipówaniu wybrano do realizacji zamówienia

ń aj ko rzystn i ej szą of e ńę złoŻoną przez ofe re nta'

Firma Brukarska W;T-BUD mgr. tnŻ. Witotd Niedziela ul. Poznańska 175 63-800 Gostyń

cena netto - 67 448,48 zł ; Cena brutto - 82 961 '63 
zł

U zasa d n i e n ie wybo ru : ofe ńa zawier ala na1niŻszą ce n ę'

Wybrany wykonawca obowiązany ię't skontaktowaÓ się zZamawiającym w sprawie podpisania

umowy w terminie do dnia 28'1O'2013r'

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

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ofeńy:

-Firma Brukarska W;T-BUD mgr. tnż' Witotd Niedziela ul. Poznańska 175 63-800 Gostyń

cena netto _67 448,48 zł; Cena brutto _82961'63zl

-Przedsiębiorstwo Drogowe ,,DR}GB.JD" _ Gostyń Sp' z o. o. GrabonÓg 69b, 63-800 Gostyń

,"ra ,"{to 72 678,07 żł' cena brutto 89 394,03 zł'

2' DziałĄąc na podstawie ań. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający

informuje, ze W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone Żadnę ofeńy'

3.Działającnapodstawieart.92ust.1pkt'3PrawazamÓwieńpublicznychZamawiający
informuje, ," * pr*J.ony' postępowaniu nie zostaliwykluczeni zadniwykonawcy'



4,DziałĄącnapodstawieań.92ust.1pkt.4)PrawazamÓwieńpublicznychZamawiający
informuje, że podpisanie umowy , 

'yłonionym' 
w,v19n11vca moŻliwe będzie po dopełnieniu

wszelkich formalności po upływie to oni 
'od dnia prześłania niniejsżego zawiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej ofeńy'

środkiochrony prawneJ !.-f,l-;
odniniejszejdecyzjiZamawiającego,Wykonawcyprzysługująśrodkiochronyprawnel
(odwołanie, śkarga do Sądu) wobec czynnoscl:

1)wykluczeniawykonawcyzpostępowaniaoudzieleniezamówienia;
2) odrzucenia ofeńy wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje'

Wykonawca moŻe W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowaó

Zamawiającego o: 
_.-^^:^^*i "ałarrrtl ^'"nnnśei noclietr cego w niniejszym

1)niezgodnejzprzepisamiustawyczynnościpodjętejprzezzamawlalą

22)::;ł:ffiffi:':''';ł."rci, do kt9Ę 
'111Yi1l3:J'f:t 

zobowiązany na podstawie ustawy,

na które ";;;i;i"g'Jó 
w niniejs2ym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiad.omienia faksem lub

drogąelektroniczd;';ió J.i oo onia pLesł5nia niniej=z"go zawiadomienia, jezeli zostało ono

pzesłane pisemnie.

lnformacje dotyczące środków. ochrony prawnej znajdują się Specyf|kacji. istotnych warunkÓw

zamÓwienia or^r-"* Dziale Vl pr^,ir{ źr^owien'purjti.źnvin "srooki ochrony prawnej'"

ań. od 179 do 198g (t. i.óz' u' z2O1O r' Nr 1 13' poz' 759 z p'zm)


