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|NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gmina Czerwińsk nad Wisłą, działając na podstawie art. 92 ust. 1" ustawY z dnia

29 stycznia 2oO4 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2OL7 r., poz. 1579 z PÓŹn. zm.}

zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Pn. ,,Budowa

budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalny i budynek gospodarczY w miejscowoŚci Zdziarka"

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

t. Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą: P.H.U. BUDOMUR SP. z o.o.,

ut. Ogrodowa 5,05-100 Pułtusk.

ż. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wybrana oferta odpowiada wszystkim wYmaganiom

formalnym określonym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia

i uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

w oparciu o kryteria oceny ofert.

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba
punktów za

cenę - max 50
pkt

Liczba punktów
za okres

gwarancji -
max 30 pkt

Łączna liczba
punktów za

wszystkie kryteria
ocenv ofert

1

KSK BUDOWN|CTWO
Krzysztof Kośmider
ul. Wspólna 23

09-200 Sierpc

51,33 pkt 40,00 pkt 91,33 pkt

2

P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 5,

06-100 Pułtusk
60,00 pkt 40,00pkt 100,00 pkt

3. ffiaft.g2ust.].pkt3PrawazamówieńpublicznychZamawiają cy

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone Żadne ofertY.

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

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostaliwykluczeni ŻadniWYkonawcY.

5. W celu podpisania umowy o realizację zamówienia, zapraszamy uprawnionych

przedstawicieli wybranego wykonawcy do siedziby Urzędu Gminy Czerwińsk nad Wisłą, ul.

Władysława Jagiełły 16, w dniu 17.07.2OL8 r., o godz. 11.00. Przypominamy, że przed

podpisaniem umowy zobowiązani są Państwo do wniesienia zabezPieczenia naleŻYtego

wykonania umowy, w wysokości 10% ceny ofertowej brutto,

6. Dziękujemy wykonawcy za złożenie oferty i życzymy powodzenia w innych przedsięwzięciach.

Z poważaniem


