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ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Aleksandrow dziaJaja^c na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowieh publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Mr 113, poz. 759 z pozn. zm. ) - dale] jako

,,ustawa Pzp" informuje, ze w wyniku przeprowadzonego post^powania o udzielenie zamowienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybor wykonawcy zadania pn.

Zagospodarowanie terenu przy budynku Urz$du Gminy w Aleksandrowie - realizacja projektu pod

nazwq - ,,Zagospodarowanie centrum miejscowosci Aleksandrow", zostafa wybrana oferta

Wykonawcy:

Ustugi Budowlane Jarostaw Bebak, ul. Potaniecka 4, 97-330 Sulejow

Uzasadnienie wvboru oferty:

Stosownie do tresci art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaja^cy wybiera oferty najkorzystniejsza, na

podstawie kryterium oceny ofert, okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Jedynym kryterium oceny ofert byla cena. Wybrany Wykonawca uzyskat maksymalna, ilosc

punktow mozliwych do uzyskania - 100. Wykonawca spelnia wymogi okreslone w art. 22 ustawy

Pzp i w postanowieniach specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, a w szczegolnosci w

zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wybrany Wykonawca nie podlega

wykluczeniu z post^powania na mocy art. 24 ustawy Pzp, a takze przedstawit ofert? zgodna^ z

zapisami specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Streszczenie oceny i porownania zJozonych ofert:

Numer oferty i nazwa firmy

Oferta nr 1 - ,,DRO - MAR" Marcin Drozdz, 26-
640 Skaryszew, Odechow 48.

Oferta nr 2 - Firma Uslugowo - Budowlana
tech - bud. Jacek Ciapaia, 97-330 Sulejow,
Biala 5.

Liczba punktow w
kryterium:

cena ofertowa brutto

87,03

RAZEM

87,03



Oferta nr 3 - Zaklad Budowlano - Ushjgowy
,,BEST" 26-300 Opoczno, ul. Partyzantow 88.

Oferta nr 4-,,ALFA-TRANS", 93-6
ul. Kolumny 471.

Oferta nr 5 - Usfugi Budowlane Jarostaw
Bebak, ul. Potaniecka 4, 97-330 Sulejow.
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