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zPt 271.02.2018 Poniec, dnia 29.03. 2018r.

P.H.U.,,CHoD-DRÓG'
ul. Kwiatowa 11
63-840 Krobia

.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTN IEJSZEJ OFERTY

dot.' postępowania o udzielenie zamówienia:
'' PŻebudowa drogi gminnej -ul' Szkolna w Poniecu ,

v Nr sprawy ZPI 271.02.2018r.

1. Działa1ąc na podstawie ań. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, Że W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizaĄi zamówieńia
naj ko rzystn iej szą ofeńę złoŻoną przez ofere nta.

P.H.U. ,,CHOD-DROG" ul. Kwiatowa '11 63-840 Krobia

Uzasadn ienie wyboru : oferta otrzy mała najwięcej pu nktow.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktowaÓ się z Zamawiającym w sprawie podpisania
umowy w terminie do dnia 15.04.2018r.

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

1. W prowadzonym postępowaniu złozono następujące ofeńy:

! BRUKPOL Sp. z o. o. Strzelce Wielkie B1c 63_d2o Piaski cena netto 1 .478 316,18 zł cena brutto
't 818 328,91zł , okres gwarancji 72 miesięcy.

P.H.U',,CHOD-DRÓG'' ul. Kwiatowa 11 63-840 Krobia cena netto -1.21O775,75zł brutto-
1.489 254,17 zł, okres gwarancji 72 miesiące.

2. Działając na podstawie ań. 92 ust. 1 pkt' 2 Prawa zamowień publicznych ZamawiĄący
informuje, ze W prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Żadni wykońawcy.

3' DziałĄąc na podstawie ań' 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamowień publicznych Zamawiający
informuje, ze W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone zadne ofeńy



4' DziałĄąc na podstawie ań. 92 ust' 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą mozliwe będzie po dopełnieniu
wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej ofeńy.
Srodki ochrony prawnej

od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamowienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy .

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje'

Wykonawca moŻe W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowaÓ
ZamawiĄącego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego W niniejszym
postępowaniu, lub

2) zaniechania czynnoŚci, do ktorej 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, jezeli zostało ono
przesłane pisemnie.

lnformacje dotyczące środkow ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków
zamÓwienia oraz W Dziale Vl Prawa zamÓwień publicznych ,,Środki ochrony prawnej'',
ań. od 'l79 do 198g (t. j. Dz. U. z2010 r. Nr 113, poz.759 z p.zm)


