
ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzięlenie zarnówienia publicznego. Numer sp ruw: 2,1I 'l2,2ol3 '
Nazwa zadania: Udzielenie kedytu długoteminowego w kwocię 600 00o'oo zł
przeznaczony na spłatę wcz€śniej zaciągniętych ked}tów

1. 
^DziĄąc 

na podstawie alt. 92 ust. 1 pkt. 1) Pmwa Żamówień publiczrrych zamawiający
bformuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizicji zamówienia
najkorzystliej szą ofęrtę zlożpną pl zez wkonaw cę i

Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim
39_3l0 Radomyśl wielki ul. Krótka 2, zacenę l27 657'94zł

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wybom

Wytrany wykonawca obowiązany j ęst skontakto\łać się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy w terminie do dnia 2013-11-18.

Podstawą prawną dokonanego wyborujest art. 91 ust' 1 Pzp omz Kodeks Cywilny

W prowadzon;,m postępowaniu złożono następujące ofeńy

Lp.: l.
Nazwawykonawcy: Bank Spółdzielczy w Mielcu
0/Czermin

Adres wykonawcy: 39-304 Czennin4z
Cena oferty brutto: 145 310,05
Liczba pkt. w kq,terium cena: 87,5

Lp.: 2.
Nazwawykonawcy: BankSpołdzielczyw
Radomyślu Wielkim
Adres wykonawcy: ul. Krótka 2
39-3l0 Radomyśl Wielki
Cena oferty brutto: 127 651,94
Liczba płl. w kryterium cena: 100



2. Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Żamawiający
infomuję, że w prcwadzonrn postępowaniu nie zostały odrŻucone żadne oferty'

3. Działając na podstawię axt' 92 ust. 1 pkt. 3) Plawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeń żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie ań. 92 ust. l pkt. 4) Prawa zanówień publicznych zamawiający
informuje, ze podpisanie umowy z wyłonionyn wykonawcą możliwe będzie po dopiłnieniu
wszelkich formalności ,po upĘrłie 5 dni dnia przęsłania niniejszego zawiadomienii o
wyboŻe naj korzystniej szej oferty.

Środki ochrony prawrrej
od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czyrrności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odtzucenia ofeńy wykonawcy
w pozostałych prz}padkach odwołanie nie przysługuje.
wykonawca możę w terminie przewidzian}łn do wniesienia odwołania poinfomować
zamawiaj ącego o:
l) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w
ńniejszyłn postępowarriu' lub
2) ' zaniechania czynności' do któĘ zamawiającyjest zobowiąany na podstawię ustawy,
na które nie pŻysługuje w niniejsz}'rn postępowaniu odwołanie.
Tęrmin wniesięnia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomięnia faksem lub
drogą elektroniczrrą, lub l0 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jezeli zostało
ono przesłarre pisemnie.
Informacje dotycŻącę środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych
waruŃów zamówienia oraz w Dziale VI Prawa Żamówień publicznych ,,Środki ochrony
pnwnej", art. od 179 do l98g (t. j.Dz. U.22010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)
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Kierownik zamawiającego


