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Miastko, dnia 28.10.2013r.

Wykonawcy, strona internetowa
zamawiającego, tablica ogłoszeń

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie zamówienia pt.: ,,Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach: Chlebowo, Dolsko, Dretynek,
Przęsin, Słosinko m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.’’
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
z informacjami o :
- wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zwierającym punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
- terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe
MEBLOMARK s.c., M. Lemanczyk, R. Lemanczyk
Pasieka, ul. Klonowa 4, 77 – 200 Miastko
Uzasadnienie wyboru
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia tj.: najniższa cena (100%).
Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość
punktów tj. 500/500.
1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert i łączną punktację (z uwagi na wybór
najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100% , ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):
1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe , ,,TAXLAS’’, Jerzy Nasiłowski Sp. J., ul. Grunwaldzka 66, 87 – 100 Toruń
– 96,82 pkt
2) ALT – DREW, Adrian Sapeta , Rafał Sapeta, JULIANPOL 35, 46 – 325 Rudniki – 163,75 pkt
3) Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne, ,,LECH’’ , Leszek Żuk , ul. Wierzbowa 97, 42 – 660 Kalety – 53,41 pkt
4) Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo-Handlowe , ,,MEBLOMARK’’ s.c. , M. Lemanczyk, R. Lemanczyk,
Pasieka, ul. Klonowa 4, 77 – 200 Miastko – 500,00 pkt
2. Informacja o wykonawcy, których oferty odrzucono.
1) WODA GÓRY LAS Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13, 61 – 845 Poznań
Uzasadnienie faktyczne
Wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Uzasadnienie prawne
Art. 24 ust. 4 Pzp.

3. Informacja o wykonawcy, których oferty wykluczono.
1) WODA GÓRY LAS Sp. z o.o. , ul. Strzelecka 13, 61 – 845 Poznań
Uzasadnienie faktyczne
Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą.
Uzasadnienie prawne
Art. 24 ust. 2 pkt. 2 Pzp.
4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.
Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27
ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania
zawiadomienia.
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