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ZP.271.10.2014     Lipnik, 2014-07-31

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie.

1. Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  1)  Prawa  zamówień  publicznych  Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą 
ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.P.H.U. “KAROCEZA”, Konary 42, 27-640 Klimontów

1. Uzasadnienie  wyboru: Wybrany  wykonawca  spełnia  wszystkie  wymagania  określone  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta jego jest ważna i zawiera najniższą cenę  
w przetargu, która była jedynym kryterium w prowadzonym postępowaniu.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy 
w terminie do dnia 2014-08-05. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer 
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty  brutto

Liczba 
punktów w 
kryterium 

cena

1 P.P.H.U “KAROCEZA” Konary 42, 27-640 Klimontów 418.962,99 zł 100

2 SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach spółka 
komandytowa, ul Mokra 2, 26-600 Radom 504.383,19 zł 83,06

3 ELKAMEN S. C., ul. Kołłątaja 3/74, 28-200 Staszów 249.343,96 zł -

4
Firma Budowlano-Instalacyjna „GRO-BUD” Bartosz Groele, 

ul Wolności 23 D, 39-300 Mielec 529.662,18 zł 79,1

5 Firma Budowlano-Instalacyjna „GRO-BUD” Zygmunt Groele, 
ul Wolności 23 D, 39-300 Mielec

503.349,53 zł 83,24
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2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że 

w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 3.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że 

w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że 

podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po 

upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od  niniejszej  decyzji  Zamawiającego,  Wykonawcy  przysługują  środki  ochrony prawnej  (Odwołanie, 

Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez  zamawiającego  w  niniejszym 

postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 

Termin  wniesienia odwołania:  5  dni  od dnia  przesłania  niniejszego zawiadomienia  faksem lub drogą 

elektroniczną,  lub  10 dni  od dnia  przesłania  niniejszego zawiadomienia,  jeżeli  zostało  ono przesłane 

pisemnie.

Informacje  dotyczące  środków  ochrony  prawnej  znajdują  się  Specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do  

198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.)

____________________________________

Kierownik Zamawiającego
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