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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Remont elewacji budynku OSP w Niegocinie”.
Zamawiający, zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759), że w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust.8 wyżej cyt. ustawy (Pzp), dokonano wyboru oferty.
1. W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty:
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

„KID BUD” Kamil Dworznicki
ul. J. Słowackiego 8 m. 1, 06-500 Mława
Usługi Budowlane „BUD-POL” Paweł Giżyński,
ul. Świerkowa15, 06-500 Mława
Firma Budowlana „RUTYNA” Piotr Rutyna
Gródki 96, 13-206 Płosnica

1.
2.
3.

Cena

brutto: 71.595,48 zł
brutto: 84.340,91 zł
brutto: 119.011,00 zł

2. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert.
Zgodnie z treścią ogłoszenia oraz z pkt. XIX.2 SIWZ jedynym kryterium, jakim kierował się
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena -100%.
Zamawiający działając zgodnie z formułą wskazaną w pkt. XIX.3 SIWZ dokonał oceny
punktowej ważnych ofert.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Numer
oferty

Liczba pkt. w kryterium najniższa cena oferty brutto

Razem

1
2
3

100,00
84,89
60,16

100,00
84,89
60,16

3. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
”KID BUD” Kamil Dworznicki
ul. J. Słowackiego 8 m. 1, 06-500 Mława
Wykonawca oferuje realizację zamówienia za wynagrodzeniem łącznym brutto: 71.595,48
zł.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu
poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca
zaoferował przedmiot zamówienia zgodny z treścią siwz. Jedynym kryterium oceny ofert

było kryterium „najniższa cena brutto”. Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę
punktów wynoszącą 100,00 w zakresie kryterium oceny ofert. Cena mieści się w kwocie,
jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Na podstawie przepisu art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a w zw. art. 92 ust. 1 pkt 4) Pzp umowa w
sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta, przed upływem terminów
określonych przez przepis art. 94 ust. 1. W związku z powyższym umowa niniejsza może
zostać zawarta po dniu 30 sierpnia 2010 roku.
Celem zawarcia stosownej umowy proszę o kontakt z Panem Dariuszem Malikowskim –
inspektorem ds. budownictwa i gospodarki komunalnej (tel. 023 6555028).

WÓJT
mgr Michał Danielewicz
w imieniu Zamawiającego

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Jednocześnie proszę o potwierdzenie przyjęcia i czytelności faksu:

Oświadczam, że pismo otrzymaliśmy faksem w dniu …………………………….. i jest czytelne.

…………………………………………
(podpis osoby odbierającej faks)

Potwierdzenie proszę odesłać na nr faksu: 23 6555028.

