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Wszyscy oferenci
w postępowaniu

ZAWIAD OMIENIE O RO ZSTRZYGNIĘ CIU PO STĘPOWAI{IA O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNB GO

Dziękuję Państwu za złożęnie oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-712016 na zadanie pn.

,,Budowa przystanku autobusowego przy drodze porviatowej nr 2991S ul. Łabędzka w
Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną."

Jednocześrrie na podstawie arl. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnta 29,01.2004, Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz.U.20|5 poz. 2164) zawiadamiam, że Zamawiający po
dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP-712016 wybrał ofertę Nr
|II złożoną przez PPUH ',APM" Sp. z o.o. 44-200 Rybnik, ul. Wyglendy 42, jako
najkorzystniejszą. Oferta nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymogi określone w SIWZ i
uzyskała najwyższą (maksymalną) liczbę punktów, tj.95 na 100 mozliwych do uzyskania.
Cena oferty wynosi 68 58ż,99 zł brutto.

Ponadto zawiadamiam o pozostałych oferlach złożonych w postępowaniu nr ZP-712016:
o Oferta nr I - Przedsiębiorstwo Utrzymania Zielent i Robót Drogowych,.AGROBRUK" Sp.

z o.o.41-807 Zabrze, ul. Hand\oważ cena oferty 81 850,60 zł brutto (85,41 punktów)
o Ofeńa nr II - ,.MAR-KOP" Mariusz Pawliczek, 44-153 Smolnica ul. Szkolna 10 cena

oferty 85 27I,00 zł brutto (77 ,38 ptrnktów)

Ponadto informuję, że zgodnie z art.780 trstawy z dnta 29,01.2004. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz.U.2015 poz. 2164) wobec czynności podjętych przez Zamawtającego w
toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przęz Zamawiającego czynności do której
jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieśó pisemna odwołanie do Prezesa krajowej
Izby Odwoławczej w terminie określonym w art. 182 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawtający informuje, żę termin za:warcia umowy o zamówienie publiczne
w przedmiotowym postępowaniu, zgodnię z aft. 94 Ustawy prawo zamówień publicznych,
moze nastąpić po 5 lipca 2016 r,
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