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ZFU 341/ 6-5 /2010 

 
 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego 
polegająca na budowie obiektu sportowego wraz z budową chodników.”

 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OF

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  informuję, Ŝe 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Odnowa centrum wsi Krzyworzeka polegająca na budowie obiektu sportowego wraz z 
budową chodników.” 
 

 

za najkorzystniejsza uznano ofertę

• Nr  1 złoŜoną przez : 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo

ul.Klonowa 11, 42-700 

Jedyne Kryterium Cena

    
      Urząd Gminy

    

    

Mokrsko, dnia 21

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zadania : „Odnowa centrum wsi Krzyworzeka 
polegająca na budowie obiektu sportowego wraz z budową chodników.”

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OF

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
informuję, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania : 
„Odnowa centrum wsi Krzyworzeka polegająca na budowie obiektu sportowego wraz z 

za najkorzystniejsza uznano ofertę 

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. 

0 Lubliniec  

Kryterium Cena, Liczba punktów w kryterium Cena : 100 pkt. 
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Gminy Mokrsko 

    Tel. 0-43 841 18 18 
      0-43 886 32 88 

    Fax 0-43 886 32 77 

   

Mokrsko, dnia 21.05.2010 r. 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
na wykonanie zadania : „Odnowa centrum wsi Krzyworzeka 

polegająca na budowie obiektu sportowego wraz z budową chodników.” 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
ykonanie zadania : 

„Odnowa centrum wsi Krzyworzeka polegająca na budowie obiektu sportowego wraz z 

 

: 100 pkt.  
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Cena oferty brutto:                          543.023,74  PLN 

Cena ofert netto:    445.101,43 PLN 

VAT:         97.922,31 PLN 

 

Uzasadnienie wyboru : Oferent spełnił wymagania określone w SIWZ i złoŜył 

ofertę z najkorzystniejszym bilansem ceny brutto .  

•  Wykluczono 0  Wykonawców, 

•  Odrzucono 0  ofert.  

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe 

być zawarta w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2.   

Na czynności Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej określone w 

ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, 

poz. 1655) - dział VI ”Środki ochrony prawnej.” 

               Z powaŜaniem 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Zbiorcze zestawienie ofert wraz z punktacją w przyjętych kryteriach  

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  

2. a/a   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


