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ZAWIADOMTtrNIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicmego. Numel spmwy: 217'5'20l5. Nazwa zadania:
Budowa zbiomika wyównawczego na stacji uzdatniania wody w Trzcianie

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. l) Prawa zarnówień publicmych Żamawiający informuje,
Źe w prowadzonym postępowaniu wybrano do r€alizacji zamówienia najkorzystniejszą ofęrtę złożoną
przez wykonawcę:

BESTA Prz€dŚiębiorŚtwo Budowlsne sp z o.o' ul. Przemyslowa 2335-105 Rz€szów 
'c€na brutto 419 248'49Żł

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza ofeńa

Wybrany wykonawca obowiązany.jest skontakować się z Zamawiającym w spmwie podpisania
umowy w teminie do dnia 2015-02ą3.

Podstawą pmwną dokonanego wyborujest ań. 9l ust. 1 Pzp oraz Kodeks c}'rvilny

w prowadzonym postępowaniu złoż]ono nasĘpujące ofeńy

Lp,: 1,
Nazwa wykonawcy: Prz€dśiębiorŚtwo wi€lobranźowe "ELTAR'' sp u o.o.
Adreś IYkonawcy: u|. starodąbrowska 20 33-100 Tarnów
c€ns oferty brutto: 430 967 

'70Liczbf, pLt. w kr}'teńum cena: 87,552
Liczba pkt w krf'terium gwerancja : 10
suńa putrktów uzyskanych we wszystkich krłteriach : 97,552

Lp.i 2.
Naa a wykonawcy:
Adres Eykonawcy:

"INSTALBUD" Sp z o.o.
ul. T.Boya ż€leńskiego óa 35-105 Rz€szów

Przedsiębiorśtwo Budołv|ane EKo_BI]DowA
Pustynia 1ó1 c 39-200 Dębica
448 720,05

cena of€rty brutto: 47a 470,00
Liczba pkt w kr}'t€ńum cena: 78'8ó
Liczba pkt. w kr''teńum gwarancja : 10
suma punktów uzy6kanych w€ wszystkich kr}t€ńach ; 88'8ó

Lp.:
Nozwa \łTkooawcy:
AdreŚ wykouawcy:
Cena of€rtv brutto:
Liczba pkt w kr.}teńum cena: 84,09

Liczba pkt. w kr''teńum gwarancja :10
suma punktów uzyskanych we wszystkich kr}t€ńacb ; 94'09



Lp': 4
Nłzwa wykonswcyi BESTA Prz€dsiębiorŚtwo Budow|ane sp z o.o.
Adres IYkonawcy: ul. Przemysłowa 23'35-105 Rz€Śzów,
c€na of€rty brutto: 419 248,49
Liczba pkt. w kr}'t€rium cena: 90'00

Liczba pkt. w kr'teńum gwarsncja : 10
sums punktów uzyŚkanych we wszystkich kri'teńach ; 100'00

2' DŻiałając na podstawie ań.92 ust' l pkt. 2) Prawa zamówień publicmych zamawiając}
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzuconę żdne ofęrry'

3. Działając na podstawie ań. 92 ust. l pkt. 3) Prawa zamówień publicmych zamawiający informuje,
że w plowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy'

4' Dział5jąc na podstawie ań. 92 ust. 1 pkt' 4) Prawa zamówi€ń publicznych zamawiający
in{ormuje' ź€ podpisani€ umowy z łYłonionym wykonswcą możliwe będzi€ po dop€lnieniu
wśzelkich formalności lx] po upłFvie 5 dni od dnia prz€Ślania nini€jszego zawiadomienia o
*Tborze Dajkorzyśtni€jszej of€rty.

Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie,
skarga do sądu) wob€c czynności:
l) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zarnówienia;
2) odrzucenia ofeńy wykonawcy
w pozostałych przypadkach odwołanie nie przysfuguj€'
wykonawca może wterminie przewidzianym do wniesięnia odwołania poinformować zamawiającego
o:
1) niezgodnej z przepisami usta\ł! czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym
postępowaniu, lub
2) zaniechania c4nności, do któI€j zamawiającyjest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje \ł niniejszym posĘpowaniu odwołanie.
Termin wnięsienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadoIrrienia faksem lub drogą
elektronicmą, lub 10 dni od dnia przesłania niniejsz€go zawiadomienia,jeŹeli zostało ono prŻesłane
pis€rnnie.
Informacje dotycące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz w Dziale vI Prawa zamówień publiczrrych ,'Srodki ochlony pmwnej., ań' od 179 do
198g (t. j' Dz' U' Ż 2013 f. poz.907 zp. zm')
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