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Oferenci bior cy udzia  w post powaniu
w/g rozdzielnika

Sprawa: Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do post powania przetargowego
 zadania pn „Uzbrojenie strefy aktywno ci gospodarczej przy autostradzie A-18
w Gminie I owa- etap II”.

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

1. Wybrana zosta a oferta najkorzystniejsza wykonawcy Konsorcjum Firm: SZOSA POLSKA
Sp. z o. o. - Lider ul. Pokrzywno 3A 61-315 Pozna  i Budownictwo Drogowo-Sanitarne
**FUCHS** Sp. z o. o. - Partner ul. Pokrzywno 3A 61-315 Pozna
Wykonawca z  wa  ofert  za cen  brutto 3 640 449,73 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”

Do w/w post powania wa ne oferty z y równie :
- Przedsi biorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. 66-600 Krosno Odrza skie ul. Szosa

      Pozna ska 17, cena brutto oferty 4 451 294,95 z  uzyskuj c 410 pkt.
- Przedsi biorstwo Budowlano Drogowe „TANDEM” Sp. z o. o. 68-200 ary

ul. Pu askiego 8  cena brutto oferty 4 531 202,01 z  uzyskuj c 400 pkt.

2. Nie zosta a odrzucona adna oferta.

3. W post powaniu nie wykluczono adnego oferenta.

4. Umowa z wybranym wykonawc  w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta
zgodnie z art. 94 ust. 1 w terminie nie krótszym ni  5 dni od dnia przes ania niniejszego
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 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 2004r. Prawo
zamówie  publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z pó niejszymi zm.).

 Otrzymuj :

1. Konsorcjum Firm:
SZOSA POLSKA Sp. z o. o. - Lider
Budownictwo Drogowo-Sanitarne **FUCHS** Sp. z o. o. - Partner
Adres do korespondencji: 67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 100A.

2. Przedsi biorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o.
66-600Krosno Odrza skie ul. Szosa Pozna ska 17

3. Przedsi biorstwo Budowlano Drogowe „TANDEM” Sp. z o. o.
68-200 ary, ul. Pu askiego 8,

4. Tablica og osze  Urz du Miejskiego w I owej,

5. Strona internetowa Gminy I owa,

6. a/a.


