
GZEAS.261.51.2015                                                                    Miechów- Charsznica,2015-02-13 

Strona internetowa Gminy Charsznica 
Tablica ogłoszeń, 

                                                             ZAWIADOMIENIE   

 

O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup, dostawa i montaż 
wyposażenia do toalet  w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w 

gminie Charsznica” realizowanego przez Gminę Charsznica. 

Numer ogłoszenia 22360-2015 

 

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający 

informuje ,że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 

najkorzystniejsza ofertę złożoną przez Wykonawcę : 
PHPU  ZUBER,  Andrzej Zuber, 

                                                      ul. Krakowska 29C, 

                                                      50 - 424 Wrocław, 

Oferta ważna , otrzymała maksymalną  ilość punktów w kryterium . 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

 
1.PHPU  ZUBER,  Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50 - 424 Wrocław, 

                  cena oferty brutto:  8843,70 zł  

                  okres gwarancji 3 lata 

liczba punktów w kryterium cena 95 

liczba punktów w kryterium okres gwarancji  3,75 

liczba punktów w kryterium cena i okres gwarancji   98,75 

2.Usługi Remontowo-Budowlane  Adam Dudziński ,32-200 Miechów ul. Kamienna 13 
                  cena oferty brutto: 10 773,08 

       okres gwarancji 3 lata 

liczba punktów w kryterium cena 77,99 

liczba punktów w kryterium okres gwarancji  3,75 

liczba punktów w kryterium cena i okres gwarancji   81,74 

3.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELMED” spółka jawna Sławomir Kwapień 

 32-200 Miechów,  ul Szpitalna 7/8 
      cena oferty brutto: 11 808,00 

                  okres gwarancji 4 lata 

liczba punktów w kryterium cena 71,15 

liczba punktów w kryterium okres gwarancji  5 

liczba punktów w kryterium cena i okres gwarancji   76,15 

 

4.MAXMED Zakład Usługowo –Handlowy Marcin Murzyn  

84-252 Orle ul. Pomorska 49 
      cena oferty brutto: 18 445,08 

                  okres gwarancji 2 lata 

liczba punktów w kryterium cena 45,55 

liczba punktów w kryterium okres gwarancji  2,5 

liczba punktów w kryterium cena i okres gwarancji   48,05 



 

5.Biuro Kosztorysowo –Handlowe  „MATEO” Mateusz Słomiński  , 

76-010 Polanów ul. Sławieńska 9 
      cena oferty brutto: 19 926,00 

                  okres gwarancji 3 lata 

liczba punktów w kryterium cena 42,16 

liczba punktów w kryterium okres gwarancji 3,75 

liczba punktów w kryterium cena i okres gwarancji   45,91 

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający 

informuje, że w  prowadzonym  postępowaniu  nie  została odrzucona  żadna oferta  

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że w  prowadzonym  postępowaniu nie zostali  wykluczeni  żadni Wykonawcy. 

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz  Kodeks 

Cywilny. 

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że podpisanie umowy 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 2013 r., poz. 907 z p. zm) 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego faxsu na 
numer fax  41 3836616 
 

                                                                                                    Kierownik Zamawiającego  

 

                                                                                                    Wójt Gminy 

                                                                                                     mgr inż. Jan Żebrak 


