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Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku
ul. Piastowska nr 42, 48-200 Prudnik

                                         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 79656-2015
Nazwa zadania: Dostawa materiałów budowlanych wodno-kanalizacyjnych na przebudowę sali
widowiskowo-kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku 

Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  1   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (p.z.p.)
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną
przez Wykonawcę:

P.P.H.U. MERKURY Sp. z o. o.
ul. Prężyńska 28
48-200 Prudnik
 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył kompletną ofertę w związku z tym spełnia on warunki
udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Wykonawca  złożył  również  korzystną  ofertę  wg
kryterium  cena  95  %  i  gwarancja  5  %.  Wybrany  Wykonawca  obowiązany  jest  skontaktować  się  z
Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Podstawą  prawną  dokonanego wyboru jest  art.  91 ust.  1  p.z.p.  oraz kodeks cywilny.  W prowadzonym
postępowaniu złożono następujące oferty:

L
p.

Wykonawca Kwota brutto 
Gwarancja - wymagane min 12 m-cy

Punktacja:
Cena

Gwarancja
Suma

1. Firna Handlowo-Usługowa 
„Lachowicz” Zbigniew Lachowicz
48-200 Prudnik, ul. Kolejowa 59A

7 295,92 zł 

12 miesięcy gwarancji 

C= 60,44

G= 5,00
Suma 65,44

2. PPHU MERKURY Sp. z o. o.
ul. Prężyńska 28
48-200 Prudnik

4 641,97 zł
12 miesięcy gwarancji

C= 95,00
G= 5,00

Suma = 100,00

Środki  ochrony prawnej: Od niniejszej  decyzji  przysługują  środki  ochrony prawnej  określone w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych dział VI „Środki ochrony prawnej”.

………………………………………….
Kierownik Zamawiającego

                mgr inż. Zdzisław Pikuła

Po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia, prosimy potwierdzić jego otrzymanie.

W sytuacji braku potwierdzenia, Zamawiający uzna fakt otrzymania niniejszego zawiadomienia przez Wykonawcę na

podstawie informacji z transmisji fax i e-mail stwierdzającej pozytywne przesłanie – wynik OK oraz jako wysłano.

Informacja zamieszczona jest również na stronie www.bip.zbkprudnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBK 


