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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

IPP.271.7. 12 .2017
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont dachu Perły 16”. Postępowanie było
przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia
o zamówieniu: 547551-N– 2017 z dnia 07.07.2017 r.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) Burmistrz Węgorzewa z a w i a d a m i a, że w
postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn: "Remont dachu Perły 16”, dokonano wyboru oferty.
Złożono 1 ofertę w terminie i zgodnie z zapisami siwz.
Dokonano wyboru ofertę Nr 1 firmy : Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Andrzej
Sobolewski, ul. Przesiedleńcza 45, 11-600 Węgorzewo.
Oferta nie podlega odrzuceniu. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Uzasadnienie wyboru: Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ust.1 ustawy na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz i po spełnieniu wymaganych warunków.
Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) – Zamawiający może zawrzeć
umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, gdy złożono tylko
jedną ofertę w trybie przetargu nieograniczonego.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury
określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – dział VI
„Środki ochrony prawnej”.
Załącznik 1–Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z przyznaną punktacją
Liczba pkt
Łączna
Firma (nazwa) lub nazwisko
w kryterium
punktacja
Nr
oraz
Okres
gwarancji
(nie
oferty
Cena ryczałtowa
adres wykonawcy
mniej niż 36m-cy, nie
brutto PLN
więcej niż 60 m-cy
1

Przedsiębiorstwo Budownictwa
Ogólnego Andrzej Sobolewski
ul. Przesiedleńcza 45, 11-600
Węgorzewo

84 155,40

36 m - cy

100,00

W oparciu o zapisy Rozdziału I ust. 2 pkt 2.5. specyfikacji istotnych warunków zamówienia , żądamy
niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia na numer faksu : 87 427 54 01

