Numer sprawy: OR.0717-5/9/10

Lubań,12.07.2010 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE

BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁAJA 1 w ramach projektu :
„RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15,ŻYMIERSKIEGO4,MIKOŁAJA
1,2,3,22,24,24A ,WROCŁAWSKA 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w LUBANIU „
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Gmina Miejska Lubań
reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ informuje, że w prowadzonym
postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez
Wykonawcę:

GREGOR-BUD ZAKŁAD BUDOWLANY
RYCHLICKI GRZEGORZ
Radostów Średni 48
59-800 Lubań

za cenę : 113.742,79 złotych netto
Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert
ustalono, że złożona oferta nr 3 odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru ( cena –
100%) .
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania
umowy w terminie do dnia 2010-07-16.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
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1a.Wykaz ,ocena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu

Numer
oferty

1.

2.

3.

Nazwa Oferenta

Konsorcjum:
Zakład Usług Ogólnobudowlanych
Roman Krawiecki
59-800 Zaręba ul.Wyszyńskiego 1/3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe
„EVERBEST” Jarosław Buryło
59-800 Zaręba ul.Zielona 4
TOPA Budownictwo
Jan Kozłowski
Ul.Sikorskiego 13
59-800 Lubań
GREGOR-BUD

Kryterium ceny za
realizację
zamówieniaŁączna punktacja

Kolejność ofert wg
kryterium ceny za
realizacje zamówienia

399,05

II w kolejności

283,10

III w kolejności

500,00

I w kolejności

ZAKŁAD BUDOWLANY
RYCHLICKI GRZEGORZ
Radostów Średni 48
59-800 Lubań

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
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 po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty ( 2010-07-19).
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.
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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.
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
198g .

Z upoważnienia Burmistrza Miasta
Zastępca Burmistrza
Wiesław Wydra
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