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Smołdzino, dn. 22 maja 2013 r.

Wykonawcy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.
„Rewitalizacja Parku Wiejskiego w m. Smołdzino”.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę dot. „Rewitalizacji Parku wiejskiego
w m. Smołdzino”, Gmina Smołdzino w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, działając na podstawie art. 92 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm. ) zwanej dalej
„ustawą” zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, iż w niniejszym przetargu zgodnie
normą prawną zawartą w art. 91 ust.1 w związku z treścią art. 2 pkt 5 ustawy wybrano ofertę
najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę:
Wykonawca – POLPARK USŁUGI TERENÓW ZIELENI Natalia Dehowec-Potrykus
Oś. Na Rozdrożu 19, 84-110 Krokowa
W uzasadnieniu niniejszego wyboru należy wskazać, iż wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą
spełniającą wszystkie wymogi SIWZ i przedstawia najniższą cenę, która była jedynym kryterium
wyboru oferty najkorzystniejszej.
Cena za przedmiot zamówienia (łącznie z podatkiem VAT): 19 980,00 zł
Przyznana ilość punktów: 100,00 pkt
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż w niniejszym przetargu w terminie do składania ofert
złożono 2 oferty.
Wykonawca – „SZYMCZAK” Tomasz Szymczak, Witkowo 25,
76-214 Smołdzino, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
Cena za przedmiot zamówienia (łącznie z podatkiem VAT): 24 354,00 zł
Przyznana ilość punktów: 82,04
Przewidywany termin podpisania umowy: 27.05.2013 r.- 28.05.2013 r.
W toku badania i oceny wykluczono i odrzucono: 0 ofert.
/-/ Wójt Gminy Smołdzino
Lidia Orłowska-Getler
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