
Nr. In. 271.10.2013r

Czennin.2013-08-10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publiczr€go' Numel sprawy: ln.27l.10.2013 NaŻwa zadania:
Budowa budynku usługowego_ zaplecza socialnego dla sportowców w Trzcianie 

''
l' DiaĘąc na podstawje art. 92 ust' l pkt' l) Prawa zanówień publicznych zamawiający informuje, ż w
prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zanórłienia najkorzystniejsą ofenę z|ożon4 przez

Firma Ronan Burek 
' 
Ubezpieczenia,Usługi Budowlane i

Handlowe
Krzemienica 153139-307 Gawłuszowic€ za Ćenę brutto 23l 64&90 zł

Uzasadnienie wybonr: Naj korzystni€j sza oferta

Podstawą plał,Ilą dokonanego tłyborujest art' 91 ust' I Pzp oraz Kodeks c}rPilny

w prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.: L
Nazwa wykonawcy: DUD-BUD SJ L.Duda i M. Nosal

33-100 Tamów, ul' Racławicka l4
c€na oferty brutto: 295 200,00 zł
Liczba pkt. w kł,terium c€na: 78'47

Lp.: 2.
Nazwa wykonawcy| Zakład Remontowo_Budowlany sp z o'o.

ul. Kilińskiego 72 ,39-300 Mielec

Nazwa wykona\łcy: BARTIMEX sp z o'o. Bixlo obsługi Klienta ull Maja
33-200 Dąbrowa Tamowska

c€na oferty bntto: 300 024'06 zl
Liczba pkt' w kryterium c€na: 77,2 l
Lp., 4.
Nazwa wykonawcy| Firma Roman BUI€k , Ubezpieczenia'Usługi Budowlane i

Handlowe
Adres wykonawcy: Krzemienica 153.39-307 cawfuszowice

231648,9021
Liczba pkt' w kr}t€rium cena: 1 00'00

cena of€ńy brutto: 299 505'00 zł
Liczba pk. w Ęt€fium cena:77,34
Lp.: 3.

Lp.r 5,
Naz\ła Ęykonawcy:

Cena oferry brutto:

Zakład Remontowo_Budowalny Roman olszowy
Kosowy 73' 3ó-l07 Przyłęk

259 446''77zł
Liczba pkt. w Ęterium cena: 89'29
Lp.: 6.
Nazwawykonawcy: FirmaR€montowo'Budowlana'RoZBUD'' Kus€kzbigniew

Adrcs wykonawcy: 39-304 czermin Łysaków 295
cena of€rtv brutto: 2'75 o20,39zł
Liczba pkt. w krlterium cena: 84.23



Lp.i 1.
Nazwa wykonawcy: Firma Budowlana ''L]SBUD'' s'c' Lis Damian' Lis Łukasz

Cena oferty brutto:

Lp.: L

39-300 Mielec ul. Metalowców 4
2s3 170,06 zl

Liczba pkt. w kryterium cena: 9 I ,50

Nazwa wykonawcy: P'U.H. ''PRoFI'' Anna Bawół

Adres wykonawcy| 39-J00 Miel€c ul' Raciborski€go 7
cena of€rty brutto: 283 240,96 zł
Liczba pkt. w kryterium c€na: 8 l 

'79

2' Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 2) Prawa zamówi€ń publicznych zamawiający informuje, że w
prowadzonym po$tępowaniu nie zostali odrzuceni żdni wykonawcy

3. Działając na podstawie aft. 92 ust. I pk- 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że ł
prolł,adzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni źŹdni wykonawcy.

4' Dział4ąc na podslawie art.92 ust. l Pkt' 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje' Że

Podpisanie urnowy z wyłonionym wykonawcą możIiw€ będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po
uptywie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborz€ najkorłstniejszej oferty.

Śroalki ochrony prawn€j
od nini€jszej decyzji zŹmawiającego, wykonawcy pfŻysługują środki ochrony pra\łnej (odwołanie, skarga do
sądu) wobec czynności:
l) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
w pozoslatych pr4?adkach odwołanie ni€ przysłu8uje'
wykonawca może wterminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinforrnować zamawiającego o:
l) niezgodnej z przePisami ustawy crynności podjętej przez zamawiające8o w niniejszym postępowaniu
lub
2) zaniechania czynności, do kórej zamawiającyj€st zobowiązfuiy na podstawie ustawy,
na które nie przysluguje w niniejsrym postępowaniu odwolanie'
Termin wniesienia odwołania: 5 dniod dnia prz€słania niniej szego zawiadomienia faksem lub dfogą
elektroniczną' lub l 0 dn i od dnia prz€słan ia niniej 9zego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemni€.
Informacje dotycąc€ środków ochrony pra\łTej aajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówi€nia omz
w Dziale VI Prawa zamówień publicznych 

''Srodki 
ochrony prawn€j''' art' od 179 do 1988 (t.j' Dz' U. z 20t0 r.

Nr I13, poz.759 z p. zln)


