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ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:
Rozbiórka budynku PSP przy ul. Świętochowskiego 2 oraz budynku Remizy przy ul. Folwarcznej 13 w Jelczu-Laskowicach 


 
1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
SPECBAU Roboty ziemne i wyburzeniowe
Magdalena Łukomska Waluisiak
Ul.Osobowocka 159/5
51-001 Wrocław
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta spełniła wymagania SIWZ i była najkorzystniejsza w kryterium ceny. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Punkty
1.
ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o.
Ul.Mierosławskiego 3
41-200 Sosnowiec
57,36
2.
SPECBAU Roboty ziemne i wyburzeniowe
Magdalena Łukomska Waluisiak
Ul.Osobowocka 159/5
51-001 Wrocław
100
3.
PROMAX-SERVICE Sp. z o.o.
Ul.Łączna 39
41-303 Dąbrowa Górnicza
0
4.
EL-SAN-BUD s.c. A Jaskuła i Wspólnicy
Ul.Fabryczana 27-29
55-221 Jelcz-Laskowice
63,61
5.
„SAREL BIS” s.c. Sabik Ryszard, Sabik Grzegorz, Polakowska Monika
Ul.Oławska 194
55-220  Jelcz-Laskowice
54,95


















     













 2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający       informuje, że w prowadzonym postępowaniu:  odrzucono   ofertę : 

PROMAX-SERVICE Sp. z o.o.
Ul.Łączna 39
41-303 Dąbrowa Górnicza

Uzasadnienie prawne :

Art.90 pkt. 3 Zamawiający  odrzuca ofertę  Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający  zwrócił się do wykonawcy o  złożenie  pisemnych wyjaśnień  w sprawie rażąco niskiej ceny . W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wymaganych wyjaśnień.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie   wykluczono  wykonawców:


4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie  5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  tj  ok. 05.09.2013 r.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1)	wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)	odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1)	niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2)	zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)


____________________________________
Kierownik  Zamawiającego



                                                             Zamawiający żąda  potwierdzenia otrzymania faksu.


