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Adresat
( wszyscy Wykonawcy )

Zawiadomienie o Wyborze najkorzystniejszej oferĘ,
o Wykonawcach' którzy zostali wykluczenie z postępowania

oraz o odrzuconych ofeftach Wykonawców

DoĘczy: Sprawowa nie nadzoru inwestorskiego nad zada niem inwesĘcyjnym
budowa sali gimnasĘcznej przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Kuczkach Kolonii.

DziaŁając na podstawie art.92 ustawy z dnia29 stycznia2}O4 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z2010 r. nr 113 poz.759 zę zmian,) ZamawiĄącv informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu na ,, Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
inwestycyjnym budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstąwowej w Kuczkach
Kolonii,, postanowił jako najkorzystniejsząwybrać ofertę złoŻonąprzez Wykonawcę, firmę:
ZAKŁAD BUDOWLANY ul. Urodzaj na 4 C m 1,26 _ 600 Radom inż. Marian Wachowicz.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu
byłanajniŻszacena. Wykonawca,ZAIQŁAD BUDOWLANY ul. Urodzajouł C ńLze- 600
Radom inż. Marian Wachowiczzaproponował najniższącęnęzarealizacjęprzedmiotu
zamówienia spo śród Wykonawc ów, ktor zy nie po dle gaj ą wykluczenitr.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Nr
oferĘ

Firma(nazwa) lub
nazwiska oraz

adres wykonawcy

Streszczenie
spełniania

warunków udziału
w postępowaniu

i oceny ofert

Cena oferĘ
Kolejność ofert
wg kryterium

ceny

1

MBJ CORPORATION Sp.
zo.o.
u!. Sabały 6o
02- 174 Warszawa

Wykonawca spełnia
warunki udziału

w postępowaniu, oferta
nie podlega odrzuceniu

Cena brutto
2,7 o/o

liczone od wartości
netto wykonanych
zafakturowanych
robót

Oferta czyvarta
w kolejności

2
Przedsiębiorstwo
WieIobranżowe
,,ROTOR"
u!. Sycyńska 35 lok.6
26 - 600 Radom

Wykonawca spełnia
warunki udziału

w postępowaniu, oferLa
nie podlega odrzuceniu

Cena brutto
L,2O o/o

liczone od wańości
netto wykonanych
zafakturowanych
robót

ofeńa druga
w kolejności

3
Przedsiębiorstwo
obsługi InwesĘcyjnej
Sp. z o.o.
ul. Gen. Sikorskiego 20
26 -110 Skarżysko -
Kamienna

Wykonawca spełnia
warunki udziału

w postępowaniu, ofefta
nie podlega odrzuceniu

Cena brutto
L,8 o/o

liczone od wartości
netto wykonanych
zafakturowanych
robót

Oferta trzecia
w kolejności
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Firma(nazwa) lub
nazwiska oraz
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w postępowaniu
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KolejnoŚć ofert
wg kryterium
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4
FIRMA,,AKO" ul.
Piastowska 13 lok.16,
26 - 600 Radom

Wykonawca spełnia
warunki udziału

w postępowaniu, oferLa
nie podlega odrzuceniu

Cena brutto
32 4OO o/o

liczone od wartości
netto wykonanych
zafakturowanych
robót

Oferta piata
w kolejności

5
Zakład Budowlany ul.
Urodzajna 4C m 1
26 - 600 Radom
inż. Marian Wachowicz

Wykonawca spełnia
Warunki udziału

w postępowaniu, ofefta
nie podlega odrzuceniu

Cena brutto
o,7g o/o

liczone od wartości
netto wykonanych
zafakturowanych

robót

Oferta
pierwsza
w kolejności

Jędnocześnie Zamawiający informuje, izz postępowania nie odrzucono żadnĄ oferty oraz
nie wykluczono Żadnego z Wykonawców.

Zamawiający przewiduje zawarcię umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie
nie krótszymntŻ 5 dni od dniaprzesłaniazawiadomienia o wyborze najkorzystnieJszej oferty,
jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą elektronicz rĄ . w"prrypadku
przesłanta zawiadomienia w inny sposÓb umowa zostanie Zawartaw tęrminió .ri. k ótr'ymniż
l0 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej '

Na podstawie art-27 ust.2 ustawy Pzp Zzmawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrrymania
faksem niniejszego pisma na nr 48 320 23 57,

Z p'Wwęq,ri

Miejsce publikacji zawiadomienia :

Strona intemetowa Zanawiającego - www.bip. gozc|. nl dnia 22.05.2012r.
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siódzibie Zamawiającego dnia 22.05.20t2r.


