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ZAWIADOMIENIE (OGtOSZENIE)

o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego p.n. "Bezpiecznie do szkoty, pracy i
instytucji publicznych w miejscowosci Repki- siedzibie Gminy"
1. Dziatajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zam6wien publicznych Zamawiajqcy informuje,
ze w prowadzonym post~powaniu wybrano do realizacji zam6wienia najkorzystniejszq ofert~
ztozonq przez Wykonawc~:
Przedsi~biorstwo Robot Drogowych
"Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o. o.
ul. Brzeska 128
08-102 Siedlce
za cen~ brutto: 985 154,13 zt

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca niewyk/uczony z Postflpowania zloiyl ofertfl niepod/egajqcq
odrzuceniu. Oferta spelnia wymagania okres/one w ustawie, S/WZ oraz przedstawia najkorzystniejszy
bilans punktowy z punktu widzenia kryterium oceny ofert - cena, uzyskala najwiflkszq ilose punkt6w
w ocenie - 100 pkt

Podstawq prawnq dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Zestawienie Wykonawc6w, kt6rzy ztozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
ztozonych ofert zawierajqcym punktacj~ przyznanq ofertom .
Nr
Nazwa oferenta

Ad res oferenta

Cena brutto

oferty

1

2

PrzedsiE:biorstwo
Robot Drogowo Mostowych "MIKST"
Spotka z 0.0.
PrzedsiE:biorstwo
Robot Drogowych
I1Regionalne Drogi
Podlaskie" Sp. z 0.0.

por6wnania

Liczba pkt
w kryterium
cena

RAZEM

97,28

97,28

100

100

ul. Gdanska 69 A
1012731,62
07-100 WE:grow

ul. Brzeska 128
985154,13 zt
08-102 Siedlce

3. Ozialajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zam6wien publicznych Zamawiajqcy informuje, .le w
prowadzonym postt;!powaniu nie odrzucono .ladnej oferty.
4. Ozialajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zam6wien publicznych Zamawiajqcy informuje, .le w
prowadzonym postt;!powaniu nie zostali wykluczeni .ladni wykonawcy.
5. Ozialajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zam6wien publicznych Zamawiajqcy informuje, .le
podpisanie umowy z wylonionym wykonawcq mo.lliwe bt;!dzie po dopelnieniu wymaganych formalnosci, w
terminie nie kr6tszym ni.l 5 dni od dnia przeslania faxem niniejszego zawiadomienia 0 wyborze
najkorzystniejszej oferty.

0N przypadku braku potwierdzenia otrzymania zawiadomienia przez Wykonawct;!, Zamawiajqcy domniema, .le
pismo wyslane przez Zamawiajqcego na numer faksu podany przez Wykonawct;! , zostalo mu dort;!czone w
spos6b umozliwiajqcy Wykonawcy zapoznanie sit;! z jego tresciq.)
Srodki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiajqcego, Wykonawcy przyslugujq srodki ochrony prawnej (Odwolanie, Skarga do
Sqdu) wobec czynnosci :
1) wykluczenia wykonawcy z postt;!powania 0 udzielenie zam6wienia ;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostalych przypadkach odwolanie nie przysruguje.
Wykonawca

mote w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac Zamawiajqcego 0:

1)

niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjt;!tej przez zamawiajqcego w niniejszym postt;!powaniu,
lub
2) zaniechania czynnosci , do kt6rej zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy,
na kt6re nie przysluguje w niniejszym postt;!powaniu odwolanie.
Termin wniesienia odwolania: 5 dni od dnia przeslania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogq
elektronicznq, lub 10 dni od dnia przeslania niniejszego zawiadomienia, jeteli zostalo one przeslane pisemnie.
Informacje dotyczqce srodk6w ochrony prawnej znajdujq sit;! Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia
oraz w Oziale VI Prawa zam6wien publicznych "Srodki ochrony prawnej", art. od 179 do 1989 (t. j. Oz. U. z
2010 r. Nr 113, poz.759 z p6zn. zm)

Zawiadomienie (ogloszenie) zostaje wywieszone na tablicy ogloszer'l Urzt;!du Gminy w Repkach, ul. Parkowa 7
i umieszczone na stronie internetowej www.repki.pl

Otrzymuia:
1) Przedsit;!biorstwo Rob6t Drogowo - Mostowych "MIKST" Sp61ka z 0 .0., ul. Gdanska 69 A, 07-100 Wt;!gr6w
2) Przedsit;!biorstwo Rob6t Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z 0 .0 . , ul. Brzeska 128, 08-102
Siedlce
3) a/a

W celu potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma faxem, proszt;! 0 przeslanie niniejszej strony po
uzupelnieniu do Zamawiajqcego na nr (25) 787 50 66
POTWIERDZENIE OTRZYMANIA FAXU:
Potwierdzam otrzymanie niniejszego pisma faxem :
na nr .. .. .. .. .. .. '" ... .. ...... . ... ... .. , ... .... ..... ..
ilosc stron ... .. .... .. . ""." ". ".... . .. . ... .. .. . "." " "."""
data otrzymania .. . ... ...... .. .. ... .... .. .. ... .. .. . .
imit;! i nazwisko oraz podpis osoby potwierdzajqcej ... . "... "... . ". .. . '" ' " .. ... . .. . .. . . ".. .. ..... , .. .. .. ..... ".. . . ". . ". "."... .

