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Adresat
(wszyscy Wykonawcy )

Zawiadomienie o Wyborze najkorzystniejszej oferĘ'
o Wykonawcach' którzy zostali wykluczeni z postępowania

oraz odrzuconych ofeńach WykonawcóW

Dotyczy: Doposażenie bazy dydaktycznef otaz dostawa sprzętu niezbędnego
do prcwadzenia zajęć dodatkowych w tamachpĘektupłt. ,,IkaliryEen1
w1rnagania i stawiam1 il[l lllwlt'ry.fł?e łnetoĄ naucąania i wjcłlowania uc"4niów k/as I - Iil
w ąkołach ąterenu gmin1Có<,J''

Działaiąc napodstawie art. 92ust.I ustawy zdntaL9 styczniaŻ))4r. Prawo zamowrcn
pub1icznych(Dz.U. z20I0 r. nr 113 poz' 759 zpóźn. zmtdnam|) Zamawiający informuje,
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Doposażenie
bazy dydakq,cznei otaz dostawa spŻętu niezbędnego do prowadzenia zaięć
dodatkowych w tamach projektu pn. ,, Reali7ujenry u1,łłlagałtia i stawiam1 na nzunc<esule metoĄ

nautąania i u1lt:howania lłciniów klas I * III u s1kołach ąterenu gminj' Gó1d'',

w przedmiotowym po Stępow aniu złoŻono 2 o ferty.

Jednocześnie zama'wiający informuje, iź z postępowania nie odrzucono żadnei ofetty onz
nie wykluczono żadnego z Wykonawców

Zamawiający dokonał oceny i porównantazŁoŻonych ofert niepodlegających odrzuceniu zę
Specyfikacią Istotnych Warunków ZamowtenLaprzy wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający kierował się kryteriumnajniŻszej ceny .

Numer ofeĘ
1

Nazwa (firma)' siedziba i adręs wykonawcy:
oPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna
ul. 1 - go maja 6' 46 - 073 Chróścina
Całkowita cena brutto !88 416'oo zł

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pkt) Uzasadnienie

Łączna
punktacja

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 99,15 pkt

C 6;n najniższa oena wynikająca
ze złożony ch nie pod legających
odrzuceniu ofeń

99,15 pkt
Oferta druga
w kolejnoŚci

V - ----- xlUU
C 1 cena ofert badanej nie podlegającej

odrzuceniu

186 819'50 zł

Q= - x100 = 99,15pkt
188 416'oo zł



Numer ofeĘ
2

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Biur-Pol Zbigniew Sobień ul. l905 Roku 60, 26 - 600 Radom
Całkowita cena brutto 186 819.50 zł

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pkt)

Uzasadnienie
Łączna
punktacja

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 100,oo pkt

C 6;1 najniższa cena wynikająca
ze złożonych nie podlegających
odrzuceniu ofeft

100,oo pkt

Oferta
pierwsza
w kolejnoŚci

x IUU

C 1 cenu ofert badanej nie podlegającej
odrzuceniu

186 819'50 zł
Q= - x100 =looroopkt

186 819.50 zł

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowani) oraz krleriów oceny ofert
ustalono, iz oferta nr 2 firmy Biur - Pol Zbigniew 9obień ul, 7905 roku 6Q
26 - 600 Radom odpowiada Wszystkim Wymaganiom określonym W ustawie oraz
specyfikacji istotnych WarunkóW ZamóWienia i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w specwkacji kryterium wyboru .

Zamawiający przewiduj e ZawaTQIę umowy w sprawie zamówienia publicznego
w terminie nie krótszymnlŻ 5 dni od dnia przesłantaza:wladomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeŻeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą
elektroniczną. W przypadku przesłanta zawiadomienia w inny sposób umowa zostanie
za'warta w terminie nie krótszym niŻ 10 dni od daty przesłanla'zawiadomienia o wyborze
oferly najkorzystniej szej .

Na podstawie art.27 ust.2 ustawy Pzp Zamawizjący prosi o niezwłoczne potwierdzenie
otrzymania faksem niniejszego pisma na nr 48 320 23 57.

Miejsce publikacji zawiadomienia :

Strona internetowa Zamawiającego - łwvw.bip.gqzd.pl dnia 18.05.2012 r.
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibię Zawiawiającego dnia 18.05.2012 r.


