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INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Numer  sprawy:  Zp.271.5.2014. 
Nazwa zadania: „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew”.

1.  Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  1)  Prawa zamówień  publicznych  zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą 
ofertę złożoną przez wykonawcę: 

Firma Budowlana
„KAR-BUD” Kuszczyński Karol
ul. Wiatraki 10
62-730 Dobra

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez Wykonawcę otrzymała maksymalną liczbę punktów. 
Oferta najkorzystniejsza cenowo. 

Zamawiający  informuje,  że  podpisanie  umowy  z  wybranym  Wykonawcą  nastąpi  w  dniu 
25.06.2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1:
Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew
„BEATA”
ul. Chopina 3
58-310 Szczawno Zdrój
Oferta otrzymała 47,63 pkt.

Oferta Nr 2:
Firma Budowlana
„KAR-BUD” Kuszczyński Karol
ul. Wiatraki 10
62-730 Dobra
Oferta otrzymała 100,00 pkt.

Oferta Nr 3:
„OGRÓD” Usługi Ogrodnicze
ul. Lawendowa 1
66-440 Skwierzyna
Oferta otrzymała 47,93pkt.



2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4.  Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  4)  Prawa zamówień  publicznych  zamawiający 
informuje,  że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu 
wszelkich  formalności   po  upływie  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  wniesienia  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 Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 
179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p. zm.)
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