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Poniec, dnia 12.06.2015r.

FHU Daria Adamczewska
ul. Wschodnia 9

64_000 Kościan
ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia:
Wykonanie nowej elewacji budynku szkoły podstawowej w Poniecu
nr sprawy: ZPI 27 1.01 .201 5r.

1. DziaĘąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt' 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, Że W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamÓwienia
naj ko

zystn

iej

szą ofertę złoŻoną przez oferenta

:

FHU Daria Adamczewska ul' Wschodnia 9 64-000 Kościancena netto _ 152278,97 zł cena
brutto - 187 303,13 zł'
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się zŁamawiającym w sprawie podpisania
umowy w terminie do dnia 29.06 .2015r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest ań' 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożononastępujące ofeńy:
1 FHU Daria Adamczewska ul. Wschodnia 9 64_000
brutto _ 187 303,13 zł'

Kościancena netto _ 152 278,97 zł c,ena

2.Wielobrańżowe Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ryszard Chmielewski ul. Borowikowa
12 64-100 Leszno cena netto 194 978,23 zł cena brutto 239 823,22 zł.
3.Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Marek Konieczny Drzewce 31 64-125 Poniec cena
netto 162 770,40 cena brutto 20a207,59zł.
2. Działając na podstawie ań. 92 ust' 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne ofeńy.

3' Działając na podstawie ań. 92 ust' 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

Zamawiający

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostaliwykluczeniżadni wykonawcy.

4' DziałĄąc na

podstawie art' 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
podpisanie
informuje, Źe
umowy z wyłonionym wykonawcą moŻliwe będzie po dopełnieniu
wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia pzesłania niniejszego zawiadomienia
o wyborze najkozystniejszej ofeńy.
Srodki ochrony prawnei
od niniejszej decyzji ZamawiĄącego, Wykonawcy pzysługują środkiochrony prawnej
(odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie pzysługuje.
Wykonawca moŹe W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynnościpodjętej przez zamawiającego W niniejszym
postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności,do

której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy'
na które nie pzysługuje 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, jeżeli zostało ono
przesłane pisemnie.

lnformacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz W Dziale Vl Prawa zamÓwień publicznych ,,Środki ochrony prawnej'',
art. od 179 do 1989 (t. j. Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

