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Wykonawcy biorący udzlał
w postępowaniu
ZAWIADOMIEN!E O WYBORZE NAJ KORZYSTN EJSZEJ OFE RTY

.5. 201

I

Kruklanki dnia: 24.08.2011

1

dot. : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

r.

na roboĘ budowlane

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zam wie Publicznych (Dz. U. 22010r. nr
113 poz. 759 z poŻn. zm.) informuję, że w postępowaniu o zamÓwienie publiczne prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,rDow z uczni w do szk ł podstawowych i gimnazjum z terenu
Gminy Kruklanki w roku szkolnym 20lll2012 na podstawie bilet w miesięcznych''
dokonano wyboru najkozystniejszej oferty i wybrano jako najkozystniejszą ofertę nr 1 złoŻonąpfzez.

PKS Mrągowo sp. zo.o.
ul. Giżycka 7,11-700 Mrągowo
Plac wka Terenowa Glżycko
Ul. obwodowa 8, 11_500 Giżycko
Uzasadnienle wyboru:
Wyboru ofert dokonano na podstawie art. 91 ust.1 ustawy na podstawie kryteriÓw oceny ofert okreŚlonych w
siwz i po spełnieniu Wymaganych warunkÓw.
Streszczenie oceny i por wnania złożonych ofert:

o wyborze najkozystniejszej oferty decydowało przedstawione nizej

kryterium:

Kryterium: Cena znaczenie (waga) 100 %

Liczba punkt w, ktÓrą mozna uzyskaĆ w ramach tego kryterium obliczona została przez podzielenie najniższej
ceny spośrÓd badanych ofertprzez cenę badanej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez maksymalną
iloŚĆ punktÓw w kryterium. Wykonawca, ktÓry przedstawił najniŻszącenę w ofercie otrzymał 100 pkt.

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

PKS Mrągowo Sp. z o.o.

I

2

Mrągowo

ul.

Gizycka7, 11-700

Placowka Terenowa w Gizycku ul. Obwodowa 8,
1 1-500 Gizvcko
Veolia Transport Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8124,
87'100 Torun
oddział w Węgorzewie ul. Sienkiewicza 2, 11-600
Węqorzewo

Liczna punkt w w
kryterium

RAZEM

100

100

99,12

99,12

CENA

DziałĄąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamÓwie publicznych Zamawiający informuje, ze w
prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone Żadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust' 1 pkt. 3) Prawa zam wie 'publicznych ZamawiĄący informuje, że w
prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamÓwie publicznych Zamawiający informuje, że
podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia pzesłania niniejszego
zawiad om ien ia o wyborze naj kozystn iejszej oferty.
JednoczeŚnie na podstawie art. 27 ust. 1 pkt.
otrzymania zawiadomien ia.

2 ZamawiĄący prosi o niezwłoczne przesłanie

potwierdzenia

