Zaręby Kościelne, 2011.07.29
RGK 271.3.2011

WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, woj.
mazowieckie , stosownie do treści art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) zwaną dalej Pzp, w
ogłoszonym w dniu 28.06.2011 r. przetargu nieograniczonym nr 174808-2011, w przedmiocie
zamówienia: „PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W
MIEJSCOWOŚCI CHMIELEWO W LOKALIZACJI 0+ 010,60 – 0 + 425,60 ” zawiadamia
o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Ofertę najkorzystniejszą złoŜył wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z
o.o., ul. Sitarska 1, 18 – 300 Zambrów
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie
podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza. Wykonawca spełnił wszystkie wymagane w SIWZ
warunki oraz przedłoŜył niezbędne dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego.
Oferta uzyskała w kryterium cena – 100% ; 100 pkt.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
Ofertę w przedmiotowej procedurze złoŜyli równieŜ Wykonawcy :
1. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05 – 800 PRUSZKÓW
Oferta uzyskała w kryterium cena – 100% ; 81,00 pkt.
2. Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki , ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07 –
320 Małkinia
Oferta uzyskała w kryterium cena – 100% ; 80,00 pkt.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone Ŝadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.
Stosownie do treści art. 94 ust. 1 pkt. 2 Pzp Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego w dniu 09.08.2011 roku.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)
wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)
odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o:
1)
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym
postępowaniu, lub
2)
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na
które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub
drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeŜeli zostało ono
przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od
179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).
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