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ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

r.

LO w Oleśnicy, na podstawie
Prawo zamówień publicznych (Dz.

Zamawiający

-

II

art. 92 ust. 1 ustawy

z dnia29 stycznta2))4

U. z 2015 r. poz. 2164 zę

zm.)

za,wiadamia o rczstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na w/w postępowante przetargowe

w szczególności o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
- planowanym terminię za:warcia umowy

1.

2.
3.
4,

5.

Wykonawcy, którzy złożyli ofeńy w postępowaniu oraz ptzyznarLa punktacja w krYeriach
oceny ofert:
Oferta nr l - Zakład Budowlany Lucjan Lewek, ul. Bolesława Krzywoustego 30h, 56-400
Oleśnica - cena oferty: 573 500,00, PLN - 60,00 pkt., gwarancja i rękojmia: 36 m-cy - 20
pkt., termin wykonania - 28.12.2017 r. - 0 pkt.; łqcznie: 80 pkt.
Wykluczenie z postępowania: Zarnawiający nie wykluczył z postępowańa żadnego
Wykonawcy.
Odrzucenie ofert: Zanawiający nie odrzucił żadnej ofeńy,
Zarnawiający wybrał jako najkorzystniejszą, ofertę firmy:: nr I Zakład Budowlany Lucjan
Lewek, ul, Bolesława Krlywoustego 30h, 56-400 Oleśnica
Uzasadnięnie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza - z najwyższąliczbą punktów wg kryteriów określonych w SIWZ,
niepodlegaj ąca odrzuceniu.
Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia może zostac zawarta od dnia 2I.09.2017 r.
zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. i ppkt. a ustawy. Zarlawiający zmierza zawrzęć umowę w dniu
27.09,ż017 r. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktowaó się z Zamawiającym
celem ustalenia szczegóŁów zawarcia umołvy, w szczególności związanych z wniesieniem
j ej należyte go zabezpieczenia.
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