Kowary, 12 lipiec 2011 r.
GK.271.9.2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), Zamawiający tj. Gmina Kowary zawiadamia,
iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie :
„Przebudowa ulicy Lipowej, ulicy Brzozowej z budową miejsc parkingowych i oświetlenia
drogowego w Kowarach”
rozstrzygniętego w dniu 12 lipca 2011 r., wybrana została najkorzystniejsza oferta tj.
PHU „KAMA” Rzońca Ryszard, ul. Daszyńskiego 16 f, 58-533 Mysłakowice za cenę
ryczałtową brutto wynoszącą 839.264,10 zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy
dwieście sześćdziesiąt cztery złote 10/100).
Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i otrzymała najwyższą liczbę punktów. Wykonawca nie
podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu, cena oferty nie przekracza środków
zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
Zamawiający informuje jednocześnie, iż w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy :
1. Oferta Nr 1 – PHU „KAMA” Rzońca Ryszard, ul. Daszyńskiego 16 f, 58-533 Mysłakowice,
2. Oferta Nr 2 – ZIMMER MAREK, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CORSO”, Bukowiec
ul. Robotnicza 20, 58-533 Mysłakowice,
3. Oferta Nr 3 – Kamiennogórskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji S.C. Igor Przyk,
Kazimierz Wojciul, ul. Spacerowa 1b, 58-400 Kamienna Góra,
4. Oferta Nr 4 - Firma Handlowo-Usługowa „AZTEK” - Ernest Rygielski, Sępów 16,
59-500 Złotoryja.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :
Nr oferty

Liczba punktów kryterium

1

100,00

2

79,88

3

92,33

4
77,43
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać
zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia tj. nie
wcześniej niż 18.07.2011 r.

