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ZA WIADOMIENIE
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wien publicznych
(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z p6Zn. zm.) infonnujy, ze w postypowaniu
publicznego na

,,Budow~

0

udzielenie zam6wienia

sieci elektrycznej nN-O,4kV oswietlenia drogowego na terenie

m. Lipinki Luzyckie, ul. Lqczna i ul. Piaskowa" wybrano oferty

zlozon~

przez:

IT PARTNER
Piotr Wlazlo
UI. Bracka 13,
68-100 Zagan
- za cener ryczaltowll brutto 96950,57 zl
(slownie : dziewil?cdziesiqt sZeSc tysil?cy dziewh;cset pi?cdziesiqt zlotych 57/ 100)
- okres gwarancji i rerkojrni 60-m-cy

Uzasadnienie faktyczne wyboru:
Oferta wyzej wymienionego Wykonawcy spelnia wymagama ustawy Prawo zam6wien
publicznych i

Zamawiaj~cego

okreslone w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia,

nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejsza po przeliczeniu wedlug kryteri6w okreslonych
w siwz, ofercie przyznano 90 pkt. Zaoferowana przez Wykonawcy cena ryczahowa oferty brutto
nie przekracza kwoty jakq. Zamawiajq.cy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia.

Uzasadnienie prawne wyboru.
Art. 91 ust. 1 ustawy pzp -

Zamawiaj~cy

wybiera oferty

najkorzystniejsz~

na podstawie

kryteri6w oceny ofert okrdlonych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

W przedmiotowym

Nr oferty

1

2

3

post~powaniu

zlozono 3 oferty:

Nazwa i adres
Wykonawcy

IT PARTNER
Piotr Wlazlo
U1. Bracka 13
68-100 Zagan
Przedsiybiorstwo Robot
EIektryczn ych
"MEGAV A T"
Zdzislaw Samacki
U1. Sportowa 52
68-200 Zary
Krzyszto f N oryk
Instalatorstwo
Elektryczne
U1. Budowlanych 8
68-320 lasien

Liczba punktow
w kryterium cena
ryczaltowa oferty
brutto

Liczba
punktow
w kryterium
okres
gwarancji
i r~kojmi

96.950,57 zl
60 pkt.

60 mc-y
30 pkt.

150.170,70 zl
38,74 pkt.

72 mc-e
40 pkt.

78,74 pkt.

136.530,00 zl
42,61 pkt.

72 mc-e
40 pkt.

82,61 pkt.

btczna liczba
punktow

,

I

90,00 pkt.

lednoczesnie Zamawiaj'}cy informuje, ze w niniejszym postypowaniu me odrzucono zadnej
oferty i nie wykluczono z postypowania zadnego Wykonawcy.
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