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Ceńyfikat nr 901/2010

IN.271.11.20I2.2 Sulików, l3,08.20l2r.
Wykonawcy,
którry zloĘli oferĘ

ZAWIADOMIBNIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OF,ERTY

DoĘczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: "Dokończenie odbudowy drogi gminnej nr 109797D Radzimów Górn}z - Bierna w km
0+335 * 0+400,,

Działając na podstawi e art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamowień publicznych (Dz. IJ . z 201 0 r. Nr
lI3 poz. 759 ze zm,) informuję, że w prowadzonym postępowaniu na zadanię pn,: ,,Dokończenie
odbudowy drogi gminnej nr l09797D Radzimów Górny - Bierna w km 0+335 - 0+400" do realizacji
zamówienia wybrano najkorrystniejszą ofeńę Nr 2 ńożonąprzez,.

Firmę Produkcyjno - Usługowo - Handlową
,rROBERTO" Robert Droszcz

ul. Prusa 30 -32
59 _ 900 ZGoRZ,ELEC

Uzasadnienie wyboru:
Oferta, która spełnia wszystkie warunki udziŃu w postępowaniu i otrzymała największą ilość punktów
(100,00 pkt.) w kryterium jakim była: Cena .

W prowadzonym postępowaniu złożono jeszcze jednąofertę:

Oferta Nr 1
Przeds iębiorstwo Wielobranzowe
,,GEOBUD" Artur Mróz
ul. Poluszyńskiego 1A
59 - 900 ZGORZELEC

Oferta otrzymała 80,54 pkt, w kryterium jakim była: Cena

W Prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej ofeĘ.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z vrrybranym wykonawcą
w dniu l7 sierpnia 2012 roku

WYbrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieśó zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10% kwoĘ ofertowej.

Informacje doĘczące środków ochrony prawnej znajdująsię w dziale VI Prawa zamówień publicznych
,,Srodki ochrony prawnej" art. Od l79 do 198 g (Dz. IJ. zż0I0 r. Nr 1 13 poz.759 ze zm.).

Otrzymują:

l, Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa ,,ROBERTO" Robert Droszcz
ul. Prusa 30 -32,59 - 900 Zgorzelec;

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,,GEOBUD" ArturMróz
ul. Poluszyńskiego 1A, 59-900 Zgorzelec,

3. Na

Sprawę prowadzi
Podinspektor ds. Inwestycji i zamówień publicznych
Dariusz Mulko tel, +48 75 77 8'l 613
Adres ę-mail: ug2@sulikow. pl


