
Nasz znak: SSC.I-341/05/09                                                                            z dnia, 18.09.2009 r.

Oferenci
bior cy udzia  w post powaniu

wg rozdzielnika

Sprawa:  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do post powania przetargowego
              zadania pn. “Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz
              zagospodarowanie do niej przyleg ego terenu”.

   Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówie  Publicznych niniejszym zawiadamiam
wykonawców, którzy z yli oferty do w/w post powania przetargowego.

1. Wybrana zosta a oferta najkorzystniejsza wykonawcy Firma Budowlana „BUREMO”
Henryk Rzeszowski, 68-120 I owa, ul. Blacharska 22.

          Wykonawca z  wa  ofert  na cen  brutto 192.223,79 z  uzyskuj c 500 pkt wg oceny
          i porównania z onych ofert.
           Przy wyborze oferty Zamawiaj cy bra  pod uwag  zgodnie z og oszeniem i SIWZ jedno
          kryterium  najni sza cena brutto z VAT”.

2. Odrzucono oferty nast puj cych Wykonawców:

- Zak ad Us ug Antykorozyjnych i Ogólnobudowlanych „KAJA” Kazimierz Krajewski ul.
Boh. II AWP 12, 59-900 Zgorzelec.
Wykonawca w kosztorysie ofertowym pope ni  b dy w obliczeniu ceny; poz. 145 jest 1
kpl. winno by  1,2 m2 ; poz. 156 jest 1500 m2 winno by  1,5 m2. Ponadto brak jest w
ofercie za cznika Nr 10 – wyposa enie.

dy te nie mog  by  poprawione na podstawie art. 87 ust. 2.
W zwi zku z powy szym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Zamawiaj cy ofert  odrzuci .

- Przedsi biorstwo Ogólnobudowlane „PRO-Q” Piotr Handzlik, 68-120 Konin ag. 104.
Wykonawca w kosztorysie ofertowym pope ni  b dy w obliczeniu cen. Roboty
rozbiórkowe i demonta owe zosta y dwukrotnie policzone a mianowicie w bran y
budowlanej i sanitarnej.
W zwi zku z powy szym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Zamawiaj cy ofert  odrzuci .

3. Nie wykluczono z post powania adnej oferty.

Wykonawcom bior cym udzia  w post powaniu je eli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia dozna  lub mo e dozna  uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego
przepisów Ustawy przys uguj rodki ochrony prawnej Dzia u VI Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 z pó n. zm.).

Otrzymuj :
1. Firma Budowlana „BUREMO” Henryk Rzeszowski, 68-120 I owa, ul. Blacharska 22.
2. Zak ad Us ug Antykorozyjnych i Ogólnobudowlanych „KAJA” Kazimierz Krajewski ul. Boh. II

AWP 12, 59-900 Zgorzelec.
3. Przedsi biorstwo Ogólnobudowlane „PRO-Q” Piotr Handzlik 68-120 Konin ag. 104


