CKiS. 271-1/12

Postomino, dnia 25 października 2012 roku
WYKONAWCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Remont podłogi świetlicy wiejskiej w Masłowicach” – robota budowlana
o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych ( tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
i TERMINIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Centrum
Kultury i Sportu w Postominie ZAWIADAMIA, że:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Remont podłogi świetlicy wiejskiej
w Masłowicach”, po dokonaniu oceny ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę
złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Ogólnobudowlany
„KAK-BUD” Kazimierz Kędzior
ul. 1000-lecia 14b/3
87-600 Wałcz
Wybrany Wykonawca spełnił warunki wymagane w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Złożona oferta nie podlegała odrzuceniu i była jedyną
ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu. Cena oferty nie przekroczyła kwoty, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.
Zestawienie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z przyznaną im
punktacją wg kryterium oceny ofert
nr
nazwa i adres siedziby
cena netto
cena brutto
punktacja
oferty
Wykonawcy
w złotych
w złotych
Zakład Ogólnobudowlany
„KAK-BUD” Kazimierz Kędzior
1
10.744,48
13.215,71
100 pkt.
ul. 1000-lecia 14b/3
87-600 Wałcz

2. Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), jeżeli
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko
jedną ofertę, umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być
zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 cyt. ustawy.
Otrzymują:
1. a/a
2. adresat
“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

