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Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno
ul. Bema 33
64-100 Leszno

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia:
Przebudowa ul. Janiszewskiej w Poniecu
nr sprawy: ZPI 27 1.03.201 6r.

1'

DziałĄąc na podstawie ań. 92 ust.

1

pkt.

1

Prawa zamowień publicznych

postępowaniu wybrano
Zamawia1ący informuje, Że W prowadzonym
ia m owie ń ia'n aj ko rzystn ej szą ofe ńę złoŻoną przez ofe re nta
i

do

realizacji

:

cena netto 465 420'35
Przedsiębiorstwo Drog i Ulic Leszno ul' Bema 33 64-100 Leszno
zł cena brutto 572 467,03 ż'
Uńaonienie wyboru: ofeńa otrzymała najwięcej punktów

Wybranywykonawcaobowiązanyjestst9!9!!owaÓsięzZamawiającymwsprawie
poOpisania umowy w terminie do dnia 15'03'2016r'

oraz Kodeks Cywilny
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest ań. 91 ust. 1 Pzp
W prowadzonym postępowaniu złoŻono następujące ofeńy:

-

4 64-000 Koscian cena netto
1 INFRAKOM KOSCIAN ul. Feliksa Nowowiejskiego
_
539 957,67zł , cena brutto 664 147,93 zł'
zł cena
ńńMA ,.ŻAk" ul. A. Krzyckieg o 27 64-100 Leszno cena netto 533 778,36
brutto 656 547,3B zł'
sp' z. o. o' Grabonog 69b cena netto
3. Przedsiębiorstwo Drogowe,'DRoGBUD'' Gostyń
4g2317,08 cena brutto 605 550,01 zł'
Leszno cena netto
4 Przedsiębiorstwo Drog iUlic Leszno ul. Bema 33 64-100
465 42o,i5 zł cena brutto 572 467,03 zł'
Pruszkow cena netto 519 462',75
5 STRABAG sp. z. o. o. Ul. Parzniewska 1o 05-800

i

,

cena brutto 638 939,1B zł

zamowień publicznych
Działa1ąc na podstawie ań. 92 ust' 1 pkt. 2 Prawa
postępowaniu nie zostały odrzucone zadne
Zamawia1ący informuje, Że w prowadzonym
ofeńy.
publicznych

2'

3'

DziałĄąc na podstawie art. 92 ust.

1 pkt. 3 Prawa

zamowień

postępowaniu nie zostali wykluczeni Żadni
Zamawiający informuje, Że w prowadzonym
wykonawcY.
zamowień publicznych
Działa1ąc na podstawie ań. 92 ust. 1 pkt' 4) Prawa
mozliwe
Zamawiający informu1e, Że podpisanie umowy z wyłonionym.wykonawcą
przesłania

4'

dni od dnia
będzie po dopełnieniu'wszelkich formalności po.upływie 5
ofeńy'
nńi"i.'ógo zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
Środki ochrony prawnej
prawneJ
od niniejs zĄ decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środkiochrony
-Skarga
do Sądu) wobec czynnosci:
(odwołańie,
1) wykluczeniawykonawcy z postępowania o udzielenie zamowienia;
2) odrzucenia ofeńy wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje'
poinformowaÓ
Wykonawca moŻe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania

Zamawiającego o:
W
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynnoŚci podjętej przez zamawiającego
niniejszym postępowaniu, lub
na podstawie
2) zaniechania czynności, do ktorej zamawiający jest zobowiąz.any
odwołanie'
ustawy, na ktoró nie przysługuje w niniejszym postępowaniu
zawiadomienia
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego
niniejszego
faksem lub orotą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia, ieźeli zostało ono przesłane pisemnie.
Specyfikacji istotnych
lnformacje dotyczące środkowochrony prawnej znajdują się
publicznych ,,Środki ochrony
warunków zamowien ia oraz w Dziale Vi Prawa zamowień
pńńń"1'" ań. od 179 do 198g (t. j.Dz'U. z2013 r. Nr 907,z p' zm.)

