Nasz znak: GK-II.4.2013

z dnia, 12.11.2013 r.

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym
“Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Kolejowej 7 w Iłowej”.
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. z
2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Iłowa zawiadamia wykonawców, którzy złożyli
oferty do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego j.w. ogłoszonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych pod numerem 432280-2013 z dnia 23.10.2013 r. o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
W prowadzonym postępowaniu złożono dwie ważne oferty:
1. Wykonawca o numerze oferty 1 – Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „PRO-Q”, Piotr
Handzlik, 68-120 Konin Żag. 104 złożył ofertę z ceną brutto 139.878,91 zł .
2. Wykonawca o numerze oferty 2 – „STAG-BUD” Zakład Usług Budowlanych, Stanisław Gauza,
66-004 Racula, ul. Macieja Rataja 13 złożył ofertę z ceną brutto 124.751,11 zł
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono i nie wykluczono żadnego
Wykonawcy.
Najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ która zawierała
najniższą cenę przedstawiła firma „STAG-BUD” Zakład Usług Budowlanych, Stanisław Gauza, 66004 Racula, ul. Macieja Rataja 13, która złożyła ofertę z ceną brutto 124.751,11 zł uzyskując
500,00 punktów.
Zgodnie z art. 94 ust.1. pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty i nie dłuższym niż termin związania z ofertą, zostanie zawarta umowa z
wybranym Wykonawcą na wykonanie przedmiotowego zamówienia.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
przysługują środki ochrony prawnej Działu VI tej ustawy oraz pkt. 30 SIWZ .

