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Numer sprawy: Zp.271.1.2015

INFORMACJA  
O WBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy; postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy Zp.271.1.2015
Nazwa zadania:  „Modernizacja  zasuw i  hydrantów  sieci  wodociągowej  wraz  z  modernizacją
oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Pęczniew”.
1.Działając  na podstawie art.92 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą
ofertę złożono przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo  Robót Inżynieryjnych
„GODZIŃSKI-inżynieria”
Zadzim 13 
99-232 Zadzim 

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała  najwyższą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.
Oferta najkorzystniejsza cenowo.
Zamawiający informuje, że wyznacza termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą  na dzień
10.03.2015r godz: 10ºº  w siedzibie Zamawiającego.
Podstawa prawną dokonanego wyboru jest art.  91 ust.1 Pzp  oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
FIRMA  HANDLOWO-USŁUGOWA
Waldemar Chudy
ul. Jagielońska 28/12
98-200 Sieradz
Oferta otrzymała 78,90 pkt

Oferta  nr 2
MTP BUDOWNICTWO
Maciej Palma
ul. Powstańców WLKP. 13/2
62-600 Koło
Oferta otrzymała 92,88 pkt

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„GODZIŃSKI- inżynieria”
Zadzim 13
99-232 Zadzim
Oferta otrzymała  98,40 pkt

Oferta nr 4
Miejskie  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach sp. z o.o.
ul. Parzęczewska 29/35
99-200 Poddębice
Oferta otrzymała  90,24 pkt



Oferta nr 5
F.H.U. „MONTER”
ul. P.O.W. 64A
98-200 Sieradz
Oferta otrzymała 89,20 pkt

Oferta nr 6
ZAKŁAD  USŁUGOWY
Instalatorstwo wod-kan i c.o. 
Robert Kaźmierczak
ul. Sobieskiego 7
99-200 Poddębice
Oferta otrzymała  85,13 pkt

2.Działając  na podstawie art.92 ust.1 pkt2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3.Działając  na podstawie art.92 ust.1 pkt3) ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający
informuje, że  w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
4.Działając  na podstawie art.92 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje,  że  podpisanie   umowy z  wyłonionym  Wykonawcą  możliwe  będzie  po  dopełnieniu
wszelkich  formalności  po  upływie   nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  niniejszego
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od  niniejszej  decyzji  Zamawiającego,  Wykonawcy  przysługują  środki  ochrony  prawnej
( odwołanie, skarga do Sądu ) wobec czynności:
1)wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)odrzucenia oferty Wykonawcy.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca  może   w  terminie  przewidzianym  do  wniesienie  odwołania  poinformować
Zamawiającego o :
1)niezgodnej  z  przepisami  ustawy   czynności  podjętej  przez  Zamawiającego   w  niniejszym
postępowaniu, lub
2)zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany  na podstawie  ustawy, na które
nie przysługuje  w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania:
5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od
dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych „ Środki ochrony prawnej” art.
od 179 do 198g ( t.j. Dz.U. 2013r. Poz. 907 z późn.zm. )
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