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Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity) informuję, że w prowadzonym
przez:

Urząd Gminy Kołbaskowo
Kołbaskowo Nr 106
72-1001 Kołbaskowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługi w zakresie wywozu
odcieków z terenu składowiska odpadów w Smolęcinie"(1I przetarg) w trybie przetargu
nieograniczonego zamawiający dokonał z pośród ofert nie odrzuconych wyboru - jako
najkorzystniejszej oferty złożonej przez F.H.U. Paweł Niedzielski 72-001 Kołbaskowo 9.
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą z pośród ofert ważnych cenę ofertową
brutto, tj.: 11,88 zł (słownie złotych: jedenaście 88/100) i w związku z powyższym uzyskała
najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez
zamawiającego.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

1. F.H.U. Paweł Niedzielski
72-001 Kołbaskowo 9,
Cena ofertowa brutto: 11,88 zł
Punktacja: 100 pkt

2. TRANSPORT CIĘżAROWY I ROBOTY ZIEMNE PIOTR ŁADAK
72-001 Kołbaskowo 8,
Punktacja: 00 pkt (oferta odrzucona)

Wykonawca:
TRANSPORT CIĘżAROWY I ROBOTY ZIEMNE PIOTR ŁADAK, został wykluczony na
podstawie art. 24 pkt 2 ust. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie
spełnieniał warunku udziału w postępowaniu wynikającego z treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w zakresie formy oferty określonej w Rozdziale I pkt 9, wymienionego
w SIWZ. Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta Wykonawcy
wykluczonego została odrzucona.

Dziękuję za udział w postępowaniu i zapraszam Wykonawcę, którego oferta została wybrana
do siedziby Zamawiającego, w celu podpisania umowy. Szczegółowe informacje dot.
podpisania umowy można uzyskać pod nr tel. (091) 311-95-21.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. F.H.U. Paweł Niedzielski

72-001 Kołbaskowo 9,
2. TRANSPORT CIĘŻAROWY I ROBOTY ZIEMNE PIOTR ŁAOAK

72-001 Kołbaskowo 8,
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