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Roboty Ziemne
Bartosz Jankowiak
Rojęczyn 7
64-130 Rydzyna

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowejw poniecu ul. Lipowa.
nr sprawy: ZPI 27 1"05.201 Br.

1. DziałĄąc na podstawie ań. 92 ust' '1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych ZamawiĄący
informuje, Że W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamÓwiónia
n aj ko rzystn iej szą ofe rtę złoŻoną przez ofere nta :

Roboty Ziemne Bartosz Jankowiak Rojęczyn 7 64-130 Rydzyna cena brutto - 42g 575,63zł'

Uzasadnienie wyboru: ofeńa otrzymała najwyŻszą liczbę punktow'

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktowaÓ się z ZamawiĄącym W sprawie podpisania
umowy w terminie do dnia 25.06.2018r.

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

! W prowadzonym postępowaniu złozono następujĄce ofeńy:

1. P.H'U. 'cHoD-DRoG'' Andrzejewski Przemysław ul. Kwiatowa 11 63-840 Krobia cena netto -
418 189,65 ,cena brutto 514 373,27zł., gwarancja 60 miesięcy, termin wykonania 30.09.2018r.
2. ,,BRUKPOL" Sp. z o. o. Strzelce Wielkie 81c 63-820 Piaski cena netto 600 690,72 , cena
brutto 746 229,58 zł , gwaranĄa72 miesiące termin wykonania 30.09.2018r.
3. Roboty Ziemne Bańosz Jankowiak Rojęczyn 7 64-130 Rydzyna cena netto 349 248,48zł ,

cena brutto 429 575,63 zł, gwaranĄa72 miesiąc, termin wykonania 30.09.2018r.
4. VlPRo Sp' z o'o. Leszno ul. Energetykow 1 cena netto 406 486,58 zł , cena brutto
499 978,49 zł , gwaranĄa72 miesiąc, termin wykonania 30.09.2018r.

2. Działając na podstawię ań' 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamÓwień publicznych Zamawiający
informuje, ze W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone zadne oferty



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

4. Działając na podstawie ań. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, ze podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą mozliwe będzie po dopełnieniu
wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
o wyborze najkozystniejszej ofeńy'
Srodki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamÓwienia;
2) odrzucenia ofeńy wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca moŻe W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
Zamawiającego o:

poinformowaÓ

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynnoŚci podjętej przezzamawiającego W niniejszym
postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do ktorej zamawia1ący jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na ktÓre nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub
drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jezeli zostało ono
przesłane pisemnie.

lnformacje dotyczące środkow ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków
zamowienia oraz W Dziale Vl Prawa zamowień publicznych ,'Środki ochrony prawnej'',
ań. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)


