GMINA ROKIETNICA
pow. Jarosław
woj. podkarpackie
RG - 2222.1.11
Rokietnica, 2011-06-02

Strony wg rozdzielnika
ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG - 2222.1.11.
Nazwa zadania: Remont obiektu sportowego w m. Rokietnica, poprzez wykonanie
ogrodzeń, ciągów komunikacyjnych, montaż trybuny.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. l) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Dusiło Mariusz - ZAKŁAD
UTRZYMANIA DRÓG" D U M AR, adres wykonawcy - 37-565 Roźwienica 61
Uzasadnienie wyboru: oferent spełnił warunki przetargu i złożył najkorzystniejszą ofertę
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy w terminie do 08.06.2011.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Lp.: 1
N azwa wykonawcy:
Dusiło Mariusz- Zakład Utrzymania Dróg "DUMAR"
Adres Wykonawcy:
37-565 Roźwienica 61
390 731, 21 zł.
Cena oferty brutto:
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00
Lp.: 2
Nazwa wykonawcy:
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "BUDEXIM"
Adres Wykonawcy:
ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław
Cena oferty brutto:
525 982,06 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 74,30
Lp.: 3
Nazwa wykonawcy:
ARTIS POL
Adres Wykonawcy:
Pekinie 352,37-511 Wólka Pełkińska
Cena oferty brutto:
446 128,20 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 0,00
Lp.: 4
Nazwa wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
Cena oferty brutto:
Liczba pkt. w kryterium cena:

"MIARKA", Zbigniew Pich
ul. Jana Pawła II 87, 37- 530 Sieniawa,
459754,65 zł.
85,00

[o] 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne
oferty.
[] 2. Działając na podstavłie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych
Zamawiający infofffiuje o odrzuceniu z udziału w postępov\>'aniuoferty.
[o] ·3. Działając na podstm:vie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Pravła zamówień publicznych
Zamawiający infofffiUje, że 'tvprowadzonym postępowaniu nie zostali vł)'kluczeni żadni
wykonwtvcy.
-[] 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców /
wykonawcy: ARTIS POL, Pekinie 352,
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu
wszelkich formalności [x] po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1)
wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)
odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o:
1)
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w

niniejszym postępowaniu, lub
2)
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub
drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało
ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony
prawnej", art. od 179 do 1989 (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)
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