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JRP/ 353 /MI/flULi / 2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: Post^powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

wykonanie robot budowlanych dla Kontraktu nr 3 ,,Budowa stacji przetadunkowej

odpadow w msc. Bardo", prowadzonego w ramach zamowienia publicznego nr ZP / JRP /

1 /2013

1. Zamawiaja.cy:

URBIS Spotka z o.o.

ul. Chrobrego 24/25

60-200 Gniezno

2. Tryb udzielenia zamowienia:

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego.

3. Przedmiot zamowienia: Wykonanie robot budowlanych dla Kontraktu nr 3 ,,Budowa

stacji przetadunkowej odpadow w msc. Bardo"

4. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawcow, ktorzy zJozyli oferty wraz ze

streszczeniem oceny i porownania ztozonych ofert zawieraja,cych punktacje

przyznana oferentom:
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Nr oferty Nazwa (firrna)

STALBUDTarnow

spolka z o.o. - Lider

Control Process S.A.

SKANSKAS.A.

Siedziba i adres wykonawcy

33 - 121 Bogumilowice

Mikolajewice 221

30 - 733 Krakow

ul Obrohcow Modlina 16

01 -518 Warszawa

ul. Gen. J. Zaj^czka 9

Liczba punktow

w

kryterium: cena

100,00%

93,45%

5. Nazwa i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsz^ oraz

uzasadnienie dokonanego wyboru:

STALBUD TARNOW spolka z o.o. - Lider

Mikotajewice 221

33-121 Bogumitowice

Control Process S.A.

ul. Obrohcow Modtina 16

30 - 733 Krakow

Cena najkorzystniejszej oferty: 4999581,00 PLN brutto (slownie ziotych: cztery miliony

dziewiecset dziewiecdziesia_t dziewiec tysiecy piecset osiemdziesi^t jeden ziotych 00/100).

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy

Prawo zamowieh pubiicznych, na podstawie kryterium: cena - 100%, okreslonego w

Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

6. Wykonawcy, ktorych oferty zostaly odrzucone:

Wtoku postepowania przetargowego nie odrzucono zadnych ofert

7. Termin, po uplywie ktorego rnoze bye zawarta umowa:
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Na podstawie art- 94 ust. 1 pkt 1 ( Zamawiajqcy zawiera umowe w sprawie zamowienia

publicznego, z zastrzezeniem art. 183, w terminie me krotszym niz 10 dni od dnia przestania

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie zostato przestane w

sposob okreslony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni - jezeli zostato przestane w inny sposob.

Umowa w sprawie przedmiotowego zamowienia moze bye zawarta po uptywie 10 dni od dnia

przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

a / a.
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