
Numer sprawy: 7013.3.2013
Rokietnica, 2013-07-05

Nazwa wykonawcy
Ulica,Kod, Miejscowość

Wykonawcy uczestnicy przetargu

ZAWIADOMIENIE o WYBORZE NAJ KORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 7013.3.2013 Nazwa
zadania: "Wykonanie elewacji budynku Świetlica w miejscowości Rokietnica-Wola".

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: Firma Produkcyjno-Handlowo-
Uslugowa"TORABUD" S.c. , adres: 37-560 Pruchnik, ul. Jarosławska 2

Uzasadnienie wyboru: Oferta otrzymała 100 pkt.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy w terminie do dnia 2013-07-17.

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

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Usługowy Zakład Murarski i Malarski Zbigniew Antosyk.- Buszkowice,
cena = 54 261,18 zł.

2. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa"TORABUD"S.C.-Pruchnik,
cena = 39 952,27 zł.

3. Firma Usługowo-Budowlana Kopystyński Bogdan, Rybotycze cena = 40831,49 zł.
4. Usługi Budowlane "RIKLIM" Ryszard Dobrowy, Zapałów cena = 53 715,51 zł.
5. Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany Lesław Walczak, Zamiechów,

cena = 43 545,97 zł.
6. GRP Firma Budowlana Piotr Gimlewicz, Jarosław cena = 51 280,82 zł.
7. Usługi Ogólnobudowlane "KONTOR" Bogusław Majchrowicz, Krasiczyn

cena = 47 831,61 zł.
8. Firma Remontowo-Budowlana "DAMIANEX", Przeworsk cena = 43 726,59 zł.
9. Usługi Stolarsko-Budowlane Marek Kurpiel , Tyniowice cena = 41 691,48 zł.
10. Firma Remontowo-Budowlana Dąbrowski Janusz, Jarosław cena = 50406,70 zł.
11. Firma Remontowo-Budowlana "BRUKO-BUD" Zygmunt Diakowski, Nowa Dęba

cena = 41 166,08 zł.

[] 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) PraVła zamówień publicznych
zamO',viający informuje, że VI provładzonym postępO',vaniu nie zostały odrzucone żadne
~
[o] 2. Działając 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. Usługowy Zakład Murarski i Malarski Zbigniew Antosyk.- Buszkowice,
2. Firma Usługowo-Budowlana Kopystyński Bogdan, Rybotycze
3. Usługi Budowlane "RIKLIM" Ryszard Dobrowy, Zapałów



4. Usługi Stolarsko-Budowlane Marek Kurpiel
5. GRP Firma Budowlana Piotr Gimlewicz, Jarosław
6. Firma Remontowo-Budowlana "BRUKO-BUD" Zygmunt Diakowski, Nowa Dęba

W/w wykonawcy nie odpowiedzieli na wezwanie do złożenia wyjaśnienia treści
oferty/o

7. Usługi Budowlane "RIKLIM" Ryszard Dobrowy, Zapałów - oferta nie odpowiada
treści siwz /brak formularza ofertowego/.

[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 podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamóvlień publicznych
zamavliający informuje o vl)'kluczeniu z udziału w postępo'tVaniu 'vV)'konawców /
'vV)rkonawcy:

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 [xl 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)

Klerowruk&.amawiającego


