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ZAWIADOMIENIE (OGLOSZENIE)

o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postypowania

0

udzielenie zam6wienia publicznego p.n.

"Modernizacja instalacji i urz~dzen kotlowoi olejowej w budynku Publiczoej Szkoly
Podstawowej w Repkach- III POSTF;POW ANIE"

1. Dzialajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zam6wien publicznych Zamawiajqcy
infonnuje, ze w prowadzonym postypowaniu wybrano do realizacji zam6wienia
najkorzystniejszq oferty zlozonq przez Wykonawcy:

Zaklad Remootowo-Budowlaoy
Ryszard Lachacz
Zaruzie 14 A;
18-413 Miastkowo

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca niewykluczony z post~powania zlotyl oJert~
niepodlegajqcq odrzuceniu. OJerta spelnia wymagania okreslone w ustawie, SIWZ oraz
przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy - uzyskala najwifkszq ilosc punkt6w w
ocenie
Podstawq prawnq dokonanego wyborujest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
2. Zestawienie Wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
por6wnania zlozonych ofert zawierajqcym punktacjy przyznanq ofertom.
Nr
oferty

1

Nazwa i adres
wykonawcy

Zaklad
RemontowoBudowlany
Ryszard
Lachacz
Zaruzie 14 A;
18-413
Miastkowo

Cena brutto
w zl

86904,41 zl

Liczba pkt. w
kryterium
cena
Kc
max. 60 pkt

Liczba pkt. w
kryteriu m"
okres
gwarancji
Kg
Max. 20 pkt.

Liczba pkt. w
kryterium"
Termin
platnosci
faktury
T
Max. 20
_pkt.

20

20

(60 miesiycy)

(30dni)

RAZEM

100,00

60,00

3. Dzialajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zam6wien publicznych Zamawiajqcy
infonnuje, ze w prowadzonym postypowaniu nie odrzucono zadnej oferty .

4. Dzialajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zam6wien publicznych Zamawiajqcy
informuje, ze w prowadzonym postypowaniu nie wykluczono zadnego Wykonawcy:

5. Dzialaj~c na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zam6wien publicznych Zamawiaj~cy informuje,
ze podpisanie umowy z wylonionym wykonawc~ mozliwe bydzie po dopdnieniu wymaganych
formalnosci, w terminie nie kr6tszym niz 5 dni od dnia przeslania faxem; e-mail niniejszego
zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty.

Srodki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysluguj<} srodki ochrony prawnej okreslone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz, 1579) - dzial VI "Srodki ochrony prawnej".
Zawiadomienie (ogloszenie) zostaje wywieszone na tablicy ogloszen
Parkowa 7 i umieszczone na stronie intemetowej www.repki.pl

Urz~du

Gminy w Repkach, ul.

WOJT

Otrzymuja:
I.

Zaklad Remontowo-Budowlany Ryszard Lachacz Zaruzie 14 A; 18-413 Miastkowo

2. ala

