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ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2OO4 r' - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuję' że w prowadzonym przęz Gminę
Bartniczka postępowaniu o udzielenie zamówienia publicmego w trybie przetargu
nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: ,,Remont i zmiana .poroń,,
użytkowania budynku szkoĘ podstawowej w Łaszewie na przedszkole publiczne'', wybrano
jako najkorzystniejszą ofeńę nr 2, złoŻonąptzez'.

REJBUD s.c. Anna Kaplarna - Jerzy Kaplarny

ul. Cmentarna 3,87-300 Brodnica

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Wyżej wymieniony Wykonawca zrealizuje zamówienie Za cenę _ 585 469,,44 zł brutto.

Przedmiotowa oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert'

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzyskała łączną |iczbę

punktów - 300 (kr1terium: cena)' oferla złoŻona przez .vqrŻęj wymienionego Wykonawcę

spełnia wymagania określone w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iŻ w niniejszym postępowaniu złoŻono następujące
oferty:

Nr 1. Zakład Usług ogólnobudowlanych Mariusz Chachulski, 87_305 Zbiczno:

- cena oferty - 588 669,40 złbrutto,
- liczba otrzymanych punktów _ 298,38, łącznaliczba uzyskanych pkt - 298,38 (kryterium: cena).

Nr 2. REJBUD s.c. Anna Kaplarna - Jerzy Kaplarny, ul. Cmentarna 3, 87-300 Brodnica:

- cena oferty - 585 469,44 złbrutto,
- |tczba otrzymanych punktów _ 300,00, łączna|tczba uzyskanych pkt _ 300'00 (kryterium: cena).

Na podstawie art' 89 ust. 1 ustawy * Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty
następujących Wykonawców: nie odrzucono żadnej oferty.

Na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówien publicznych z postępowania zostali
wykluczeni następujący Wykonawcy: nie zostali wykluczeni.

Zamawiapcy zawiadamia równieŻ, iŻ zgodnie z art. 94 ust. 1, pkt 2 ustawy _ Prawo
zamówien publicmych, w przypadku niezŁoŻenia odwołania, umowa w sprawie zamówienia
publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszymniŻ 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia, na zasadach okre ś l onych w S I WZ'

(podpis
lub osoby przez

otrzymują:

l) REJBUD s.c. Anna Kaplarna- JerzyKapIamy, ul. Cmentarna3,87-300 Brodnica;

Ż) Zakład Usług ogólnobudowlanych Mariusz Chachulski, 87-305 Zbiczno;


