Nowy Sącz, dnia 28.04.2014 roku

oznaczenie sprawy WIM_PRZ_7013_26_2014_wp

O T R Z Y M U J Ą
WYKONAWCY KTÓRZY ZŁOśYLI OFERTY
w g
r o z d z i e l n i k a

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu prowadzonego w oparciu o przepisy
Kodeksu Cywilnego na podstawie o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. nr 113/2010 – poz. 759, z późn. Zm.) na realizację zadania pn.
Wykonanie wymiany układów pomiarowo-rozliczeniowych dla uŜytkowników relacji ZK nr 750 skrzynka rozdziału instalacji odbiorczych – układ pomiarowy odbiorców – rozdzielnia odbiorcza
uŜytkownika w budynku Ratusza ul. Rynek 1 w Nowym Sączu
Zamawiający Miasto Nowy Sącz, zwany dalej „zamawiającym” uprzejmie informuje o wyborze oferty
najkorzystniejszej na przedmiotowe zamówienie:
1. ZłoŜonych ofert: 2 (dwie), z czego odrzucono 0 (zero) ofertę; wykluczono i odrzucono 0 (zero)
ofertę
2. Ceny złoŜonych ofert:
a) cena wybranej oferty:
64 575,00 zł brutto
b) oferta spełniająca wymagania postępowania z najniŜszą ceną :
64 575,00 zł brutto
c) oferta spełniająca wymagania postępowania z najwyŜszą ceną:
89 402,04 zł brutto
3. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a) za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy, oznaczona nr 2:
ELMIR Rafał Mirek
33 300 Nowy Sącz
ul. Górki Zawadzkie 107
b) cena wybranej oferty z VAT: 64 575,00 zł brutto
c) uzasadnienie wyboru: zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium cena
100%. Jest to oferta najkorzystniejsza spełniająca wszystkie wymogi zamawiającego.
4. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty :
Lp
1

2

Nazwa i adres oferenta
ENERGO – MOC SERWIS
Ryszard Zieliński sp.j.
41 800 Zabrze
ul. Reymonta 6/16
ELMIR Rafał Mirek
33 300 Nowy Sącz
ul. Górki Zawadzkie 107

Cena/brutto

89 402,04 zł
64 575,00 zł

I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

Zamawiający informuje, iŜ wykluczył i odrzucił ofertę 0 (jednego wykonawcy) z udziału
w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający informuje, iŜ odrzucił ofertę 0 (jednego wykonawcy) z udziału w niniejszym
postępowaniu.
Zamawiający informuje, Ŝe umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta
w siedzibie zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.
Zamawiający skontaktuje się w tej sprawie z wybranym wykonawcą (którego oferta
okazała się najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu).
Zgodnie z zapisami Ogłoszenia o przetargu rozdział IV pkt 2 protesty i odwołania nie
przysługują.
Zamawiający dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia – zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

...............................................................
(podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej)

Nowy Sącz, dnia 28.04.2014 roku
otrzymują:
1.

oferenci biorący udział w postępowaniu przetargowym

2.

WIM a/a

