Znak sprawy RZP-340/22/04

DRUK ZP-150

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z instrukcją na str. 3.

pieczęć zamawiającego

1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:

MIASTO NOWY SĄCZ
0 0 0 64 016 5
b)REGON: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

33 - 300 , Nowy Sącz , małopolskie, Nowy Sącz
d) ulica, nr domu, nr lokalu:

Rynek , 1,
e) Internet: http://

www.nowysacz.pl

e-mail:

urzad@nowysacz.pl

f) numer kierunkowy 0-18
Tel. 443

53 08

Faks

443 78 63

2)Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
“Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i
potoku Łubinka oraz na terenach miejskich”
3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT)
słownie: szesnaście

13.233,87

trzynascie tysięcy dwieście trzydzieści trzy i 87/100

euro
euro

4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

- -

-

- - -

-

- - - - - poz. └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Nr └─┴─┴─┘
rok wydania └─┴─┴─┴─┘
lub postępowanie przeprowadzono w trybie
z wolnej ręki

negocjacji z zachowaniem konkurencji
PKWiU: ---------------------------

zapytania o cenę

przedmiotu zamówienia ------------------------------------------------------

5) - dopuszczono składanie ofert częściowych; liczba zadań wynosi

--------------------
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6)Oznaczenie oferty częściowej:----------------------------------------

7) Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert:

b) liczba ofert odrzuconych i ofert nierozpatrzonych z powodu
wykluczenia oferenta: 1

3

8) Ceny ofert na:
b) cena najdroższej oferty: 74.279, 40 zł

a) cena najtańszej oferty: zł

X - wybrano ofertę

- przetarg unieważniono

lub

9a) Wybrano następującą ofertę
a) firma:

"SURPAP" S.C. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU SUROWCAMI WTÓRNYMI

b)REGON: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

33-300 Nowy Sącz, małopolskie,
d) ulica, nr domu, nr lokalu:

ul. Wyspiańskiego 3,
e) Internet: http://

e-mail: ------- @

----------------------------

f) numer kierunkowy 0-18
Tel. [1]442 01 00[2]
Cena wybranej oferty: 59.021,20

Faks
zł

w tym VAT: 3.861,20 zł

------------------

[3]442 01 00[4]

Słownie:

pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadześcia jeden i 20/100 zł

Słownie:

trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden i 20/100 zł

9b) Postępowanie unieważniono z powodu (art. 27b ust.1 ustawy):
- w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające
odrzuceniu lub mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przyznaczyć na finansowanie zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
- zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy
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Tylko do wiadomości Urzędu Zamówień Publicznych
Osoba uprawniona do kontaktów z Urzędem w sprawie publikacji ogłoszeń:
- imię i nazwisko Janina Chmielowska
- telefon

0-18 443 73 19

- e-mail

jchmielo@nowysacz.pl

imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
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