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Nazwa wykonawcy
Ulica, Kod, Miej scowość

Wykonawcy uczestnicy przetargu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 7013.1.2013
Nazwa zadania: "Oświetlenie boiska sportowego i grzybka tanecznego w Rokietnicy"

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia

. najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Zakład Handlowo-Uslugowo-
Produkcyjny, Waldemar Kubas, adres: 37-500 Jarosław, Makowisko 150

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała 100 pkt.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy w terminie do dnia 2013-04-05.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. F.H.U. INSIDE ELEKTRYCZNE SYSTEMY INSTALACYJNE Rafał Mulawa-
Rzeszów, cena = 51 371,29 zł.

2. F.H.U. ALMAX Aneta Liwisz - Świerzowa Polska, cena = 50 050,50 zł.
3. Firma Handlowa ROSE Tomasz Leszczak - Strzyżów, cena = 57 654,84 zł.
4. Usługi Elektroinstalacyjne Marek Szabarkiewicz - Przemyśl, cena = 57 104,82 zł.
5. Zakład Wykonawstwa Robót Elaktruycznych .Elektro-Instal" - Przemyśl,

cena = 46 205,42 zł.
6. Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny Waldemar Kubas - Makowisko,

cena = 38 382,03 zł.
7. Instalatorstwo Elektryczne Bartłomiej Kubas - Pruchnik, cena = 34 999,00 zł.
8. Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski - Biłgoraj, cena = 49574,34 zł.
9. Zakład Usługowy Instalatorstwo Elektryczne i Elektromechanika Mariusz Bartnik-

Nehrybka, cena = 54 512,19 zł.
10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Elektrosprzęt"s.c. J.l. Grabon, - Jarosław,

cena = 48967,01 zł.

[] 2. Działając na podsta'.vie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
[o] 2. Działaj ąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych
zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:



W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

1. F.H.U. INSIDE ELEKTRYCZNE SYSTEMY INSTALACYJKNE, Rafał Mulawa-
Rzeszów

2. Instalatorstwo Elektryczne, Waldemar Kubas - Pruchnik,
3. Zakład Usługowy Instalatorstwo Elektryczne i Elektromechanika, Mariusz Bartnik-

Nehrybka

[l 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
[o] 3. Działając na podstaviie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Pravt'a zamó'.vień publicznych
zamawiający informuje o '.vykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawcóvt' /
wykonavicy:
W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców

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 12 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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

Kierownik zamawiającego


