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OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r.
 (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.  Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz

z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143 i Nr 87, poz. 484 z późn. zm.)

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 4 845 000 Є na wybór

wykonawcy na roboty budowlane w zakresie: Remont posadzek w korytarzu w budynku Zespołu Szkół

Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni

Zamawiający Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni z dnia

01.06.2011r. zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego poniżej  4 845 000 Є na wybór wykonawcy na roboty budowlane w zakresie: Remont

posadzek w korytarzu w budynku  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, nr

postępowania EZP nr 2/2011/ZSOnr1.

Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty (brutto)
Liczba punktów

uzyskanych według
kryterium ceny

1
 „EWANDER – 2” Beata
Wysocka, ul. Zielona 20, 83-200
Starogard Gdański

75 415,95 zł 100

Wyłącznym kryterium oceny ofert była cena oferty brutto – waga 100 %.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 firmy: „EWANDER – 2” Beata Wysocka, ul. Zielona

20, 83-200 Starogard Gdański. Firma po spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu,

zaproponowała najkorzystniejszą cenę i uzyskała maksymalną liczbę 100 pkt.

Zamawiający informuje, że żadna oferta nie została odrzucona oraz żaden Wykonawca nie został

wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.), umowa na wykonanie

przedmiotu zamówienia z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie

zawarta po upływie 5-ciu dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj.

dnia 07.06.2011r. o godzinie 10.00.

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
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