Załącznik nr 5

Znak sprawy : SOK/V/P_Z/9/2004.

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:
SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W NOWYM SĄCZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
_________________________________________________________________________________________________________
b) REGON: |_4_|_9_|_1_|_8_|_7_|_3_|_8_|_2_|_2_|
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
33 - 300 , NOWY SĄCZ, MAŁOPOLSKIE , NOWOSĄDECKI
d) ulica, nr domu, nr lokalu:
ŚNIADECKICH , 14 , ___________
e) internet: http:// __________________________________

e-mail: sok_ns@pro.onet.pl

f) numer kierunkowy 0 18
tel. 442 12 00

faks 442 12 00 w. 6

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie adaptacji pomieszczeń garażowych na socjalne dla pracowników na składowisku odpadów
komunalnych w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.

3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) PONIŻEJ 60 000 euro
słownie: PONIŻEJ SZEŚĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY EURO

4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nr |___|___|___|
rok wydania |___|___|___|___|
poz. |___|___|___|___|___|___|
lub postępowanie przeprowadzono w trybie
z wolnej ręki
negocjacji z zach. konkurencji
zapytania o cenę
PKWiU: |___|___| . |___|___| . |___| 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: ___4___________

b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu
wykluczenia oferenta: _________1_______________________________

8) Ceny ofert:
a) cena najtańszej oferty : 51.870,48 zł brutto

X - wybrano ofertę

(9a)

b) cena najdroższej oferty : 75.551,63 zł. brutto

- przetarg unieważniono (9b)

lub

9a) Wybrano następującą ofertę:
a) firma:
b) REGON: |_4_|_9_|_1_|_9_|_7_|_5_|_6_|_4_|_6_|
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
33-300 NOWY SĄCZ, MAŁOPOLSKA
d) ulica, nr domu, nr lokalu:
DŁUGOSZOWSKIEGO 50D
e) internet: http:// ___________________________________

e-mail: __________@_________________

f) numer kierunkowy ___________
tel._________________________________________________

faks________________________________

Cena wybranej oferty: 51.870,48 ZŁ. BRUTTO słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 48/100
w tym VAT: 9.353,69 zł.

słownie: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 69/100

9b) Postępowanie unieważniono z powodu: (art. 93 ust.1 ustawy):
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od
wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
- w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;
- w postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w aukcji
elektronicznej albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch wykonawców;
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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