
Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
Namysłowska 44
46.081 Dobrzeń Wielki

Pismo : 2P.27 1.510.f012.3 Dobrzeń Wielki dnia: 20lf-10 -09

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakoilczeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej ofeĘ w
procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia f9 sĘcznia 2004 roku Prawo Zamowieil
Publicznych (tekstjedno|iĘ Dz.U. z2010 r. Nr l |3,poz.759)w Ębie przetarg nieograniczony na:

Budowa sieci wod-kan i kan. deszczowej w Dobrzeniu Wielkim ul.Sienkiewicza - ul.Miłosza,
ul.Mehla

informuj emy, iż najkor zy strriej szą o fe rtę zŁo Ęła fi rma :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe BEST-oPEBEL S.C. Jerry Kiryczuk, Wiesław
Wójcik

Leśna 8

46-020 Borki

na:

Budowa sieci wod-kan i kan. deszczowej w Dobrzeniu Wielkim ul.Sienkiewicza- ul.Miłosza,
ul.Męhla

Zacenę t57 710.85 zŁ

Uzasadnienie wyboru:

oferta za,wieratanajkorzystniejszącenę tj,I57 710,85 zł brutto(wybrana oferta otrzymała
maksymalną liczbę punktówtj .100%). oferta znajniisząceną otazspełnia wszystkie waruŃi
okręślone przez Zamawiaj ącego w specyfi kacj i istotnych warunków zamówienia'

Streszczenie oceny i porównani a złoiony ch ofert

Nr
te
ma
tu

Nazwa i adres
wykonawcy
(Nr ofeĄ)

Cena (koszt) Razem

Przedsiębiorstwo
WieloĘranżowo-
Usługowe BEST-

OPEBEL S.C. Jerzry
Kiryczuk, Więsław

Wójcik
Leśna 8

100,00 100,00
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46-020 Borki
(f\

I

Przedsiębiorstwo
Montazowo-Usługowo-
Handlowe "LeCh-Instal"

t4b
49-314 Myśliborzyce

(1 )

98,83 98,83

W toku postępowania odrzucone zostaĘ następujące ofeĄ:

Lp.: Nr ofe1Ę' naTwa i adres
wykonawcy: Uzasadnienie odrzucenia oferĘ:

Zamaw iający wyklucrył z postępowania :

LP,: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasad nienie wykluczenia wykonawcy:

Na podstawie art. 92 ust.l pkt.4 zgodnie z art' 94 ust.1 pkt 2 umowa w sprawie zamówienia
publicznego będzie za'warta w terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze ofeĘ.

Jednocześnie zawiadamiamy, iŻ wobec czynności podjętych przęz zamawiającego w toku
postępowania mają Państwo prawo wnieśó odwołanię w terminach i formię określonych w art' 180
ustawy Prawo Zamówięil Publicznych'
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