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ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

DziałĄąc na podstawie arl' 92 ust.1 pkt l ustawy z dnia29 stycznia}}O| r' - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U . z 2013 r. poz. 907 z pożn. zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i
oceny ofert złoŻonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
ptzetargu nieograniczonego na ,,Telmomodernizację i remont Szkoły Podstawowej w Nowych
Swierczynach'', wybrano jako najkorzystniejszą _ ofertę nr 7 złoŻonąprzez:

Bud_Dom ZakJad' ogólnobudowlany, Usługi i Handel
z siedzibą w Brodnicy, ul. Wczasowa 19.

UZASADNIENIE

Zgodnte z zapisami SIWZ Zamawta1ący przy wyborze oferty kierował się tylko ceną (l00%) i
udzielił zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferował
najntŻszą łączną cenę brutto.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert złoŻonychprzez:
1' Bud-Dom ZaWad ogólnobudowlany, Usługi i Handel' 87-300 Brodnicy, ul' Wczasowa19,

oferta otrzymała - 300 pkt;
2. Przedsiębiorstwo Budowlano Montazowe,,BUDMONT'' 87-800 Włocławek, ul. Miodowa 8,

oferta otrzymała - 256,98 pkt;
3. ,,KAPANAAL'' Paweł Pankowski, 87-300 Brodnica, ul. Podgórna 8,

oferta ottzymała - 27 6,,18 pkt
4. REJBUD s.c. Anna Kaplarna-Jerzy Kaplarny Firma Remontowo - Budowlana, 87-300

Brodnica, ul. Cmentarna 3, oferta otrzymaŁa_262165 pkt;
5. Usługi Remontowo - Budowlane Zbigniew Kędziorski, Sumowo 43,87-305 Zbiczno,

oferta otrzymała _ 27 6,45 pkt
6. Zakład Usług ogolnobudowlanych Mariusz Chachulski' 87-305 Zbiczno,

oferta otrzymaŁa - 297,7 5 pkt.
Mając zatem na uwadze, Że wszyscy Wykonawcy spełniali waruŃi udziału w postępowaniu,

a ich oferly byLy zgodne zprzepisamlP'z.p' oraz odpowiadały treŚci SIWZ naleŻało wybrać ofertę
Bud-Dom Zal<ład' ogólnobudowlany, Usługi i Handel z siedzibą w Brodnicyo ul. Wczasowa 19
zgodnie z art. 9I ust. i P.z.p.

Jedno cześn ie Zamawiający info rmuj e,
postępowaniu, zgodnie z aft. 94 ustawy P.z.p.,
dnia przesłania niniej s zego zawiadomienia.

Bartniczka, dnia 20 czerwca2}l4r.

Ze umowa o zamówienia publiczne w przedmiotowym
zostanie zawarta w terminie nie krótszymniŻ 5 dni od


