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ZAWIADOMIENIE

O W}BORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot': postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 27l.2.20l5' Nazwa zadania:
Nazwa zadania Remont dróg na terenie gminy czermin

l ' Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadŻonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą of€rtę złożoną
przez wykonawcę:

PĘ€dsiębiorstrYo Robót Drogorłych sp z o.o. w Mielcu
39-300 Miel€c ul. Korczaka 6a .
Uzasadnięnię wyboru: najkorzystni€jsza ofeńa

Wybrany wykonawca obowiązanyj€st skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania
umowy w terminie do dnia 2015-04-20.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest ań. 9l ust. l Pzp oraz Kodeks c}.wilny

w prowadzonym postępowaniu złożono następujące ofefty

Lp.: l.
Nazwa $ykonawcy| Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ''DRoKAM" Tomasz Wojtas
Adles wykonawcy: Piaseczno 44,27-670 Loniów
cena ofeńy brutto: 324 538'58
Liczba p1!1. w kr!łerium cena: 72,20
Liczba pkt w kĘ4eńum okres gwarancji: l0
razęm: 82.20

Lp.: 2.
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp z o.o'

Adres wykonawcy: 39-300 Mięlec ul. Korczaka 6a
cena ofeńy brutto: 260 355,70
Liczba pkt. w kr),terium cenar 90
Liczba pkt w kr)'terium okes gwarancji: l0
razem: 100

2. Działając na podstawie art' 92 ust. l pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żdne oferty.

3. Działając na podstawię art' 92 ust. 1 pkt' 3) Prawa zamówień publicŻnych Żamawiający
informuje' że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art' 92 ust' l pkt' 4) Pmwa zamówień publicznych zamawiający informuje,



że podpisanie umolry z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich
formalności po upł''wie 5 dni od dnia prŻesłania nini€jsŻego zawiadomienia o wyborze
najkorzystniej szej ofeńy'

środki ochrony prawnej
od ninĘszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrcny prawnej (odwołanią
skarga do sądu) wobec czynności:
l) wykluczenia wykonawcy z Postępowania o udzielenie zarnówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
w pozostarych przypadkach odwolanie nie prrysługuje'
wykonawca moi€ w terminie przewidŻianym do wniesienia odwołaJia poinformowac Żam'wiającego

1') n1ezgodnei zprŻepisami ustawy cz'nności podjętej przez zamawiającego w niniejsłm
postępowaniu, lub
2) zaniechania czynlości, do kóĄ zamawiającyjest zobowiązany na podstawie ustawy,
na Ltóre nie przysfuguje w niniejsąm poĘpowaniu odwołanie'
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą
elel:troniczną lub l0 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomieniąjeżeli zostało ono przesłane
pisemnie.
Informacje doryczące środków ochrony prawnej a|ajdują się sPecyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówi€ń publicznych ..Srodki ochrony prawnej"' art. od l79 do
l98g (t. j. Dz. U. z 2013 r.poz.907 zp. zm)


