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w/g rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn. ,,Adaptacja pomieszczef na potrzeby utworzenia Dziennego Domu
,,Senior+" w m. Rybno czgSd I i II"- Gmina Rybno

l.

Dla zadania pn. ,,Adaptacja pomieszczefi na potrzeby utworzenia Dziennego Domu ,,Senior+" w m. Rytlno cz. I"
l) Dzialaj4c na podstawie art. 92 ust. I pkt. I ) ustawy z dnia29.0l.2O04 r. Prawo zam6wierl publicznych Zamawiajqcy informuje,
2e w prowadzonym postgpowaniu wybrano do realizacji ww. zam6wienia najkorzystniejsz4 ofertg zlo2onq przez Wykonawcg:
Firma Uslugowo - Handlowa Adam Malinowski ul. Wyzwolenia 42, l3-220 Rybno
(Nazwa (rmrf r nazwisko). sr€dzrba (mrelsce zamrcs*anra). adres wybraneSo wykonawcy)

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystn iejsza wybrana zostala zgodnie z art.

9l ust. I ustawy Prawo zam6wieri publicznych, na podstawie kryeri6w oceny
ofert okredlonych w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Oferta otrzymala najwyZszq liczbg punkt6w tj. 100,00 zgodnie ze
wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie i

r6wnanie zlo2on
Cena ofertJr

Nr

Nazwa Wykonawcy/ Oferenta

Zaoferowana

oferty

Adres

kwota brutto (zl)

najni2szej/ cena
oferty badanej x
60

h ofert

Zaoferowany
okres gwarancji
(lat)

Okres gwsrancji:
5 lat - 40 pkt.
4,5 roku - 30 pkt.
4 lata - 20 pkt,
3,5 roku - l0 pkt.

Razem
pu n kiacj a

40,00

100,00

3lata-0pkt.
I

Firma Uslugowo - Handlowa Adam Malinowski
ul. Wyzwolenia 42, l3-220 Rybno

398 985,

l6

60,00

5lat

2. Dla zadania

pn. ,,Adaptacja pomieszczefi na potrzeby utworzenia Dziennego Domu ,,Senior*" w m. Rybno cz. II,'
Dzialajqc na podstawie art. 92 ust. I pkt. l) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wieri publicznych Zamawiajqcy informuje,
Ze w prowadzonym postgpowaniu wybrano do realizacji ww. zam6wienia najkorzystniejsz4 ofertg ztoZonq przez Wykonawcg:
AZDATA Cezary Leszczyrtski, ul. Jelefiska 5128,13-230 Lidzbark

l)

(Nazwa (imiQ i nazwisko), siedziba (mieisce zamieszkanja), adres wybranego wykonawcy)

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniej sza wybrana zostala zgodnie z art. 9l ust. I ustawy Prawo zam6wiefi publicznych, na podstawie kryeri6w oceny
ofert okreSlonych w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Oferta otrzymala najwyZsz4liczbg punkt6w E. 60,00 zgodnie ie
wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie i or6wnanie zlo2on

Nr
oferty

I

Nazwa Wykonawcy/ Oferenta
Ad res

AZDAT A Cezary Leszczyrlski
.leleriska 5128, 13-230 Lidz.bark

uf .

3.
4.
5.
6.

Zaoferowana

kwota brutto
(zt)

55 848.43

Cena oferty
najniiszej/ cena
oferty badanej x
60

60.00

h ofert

Zaoferowany
okres gwarancji
(lat)

I rok

Okres gwaranciii
3 lata - 40 pkt.
2,5 roku - 30 pkt.
2 lata - 20 pkt.
1,5 roku - l0 pkt
I rok-0 pkt.

Razem

0,00

60,00

punktacjg

Dzialajqc na podstawie art. 92 ust. I pkt. 2) ustawy Prawo zam6wiefi publicznych, Zamawiajqcy informuje, 2e w prowadzonym
postQpowaniu dla zadania I i ll nie zostal wykluczony 2aden wykonawca.
Dzialaj4c na podstawie art. 92 ust. I pkt. 3) ustawy Prawo zam6wiefi publicznych, Zamawiajqcy informuje, ze w wyzej
okre6lonym postgpowaniu dla zadania I i II nie zostaly odrzucone Zadne oferty.
Zgodnie z art. 92 r-tst. I pkt 6) Prawa zam6wieri publicznych Zamawiaj4cy informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu
zakup6w w ramach przedmiotowego postgpowania.
Podpisanie um6w na wykonanie wy2ej okredlonego zam6wienia moZliwe bgdzie po dopelnieniu wszelkich formalnodci,
w terminie nie kr6tszym niZ 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniej szej oferty, jezeli zawiadomienie
to zostanie przeslane przy uLyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, atbo l0 dni - jeZeli zostalo przeslane w inny spos6b.
Miejsce i termin podpisania umowy zostanq uzgodnione z wylonionym Wykonawc4.

Srodki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiajqcego, Wykonawcy przysluguj4 Srodki ochrony prawnej (Odwolanie, Skarga do S4du) wobec

czynnodci:

)

wykluczenia wykonawcy z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
odrzucenia oferty wykonawcy
wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostalych przypadkach odwolanie nie przysluguje.
|

2)
3)

Wykonawca moZe r6wnie2 w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai zamawiajqcego o:
l) niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci podjgtej przez zamawiajqcego w niniejszym postgpowaniu, lub
2) zaniechaniu czynnoSci, do kt6rej zamawiaj4cyjest zobowiqzany na podstawie ustawy,
na kt6re nie przysluguje w niniejszym postgpowaniu odwolanie.
Termin wniesienia odwolania lprzeslania wymienionej powyZej informacji: 5 dni od dn ia przeslania niniejszego pisma przy u2yciu
Srodk6w komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub l0 dni od dnia przeslania niniejszego pisma, je2eli zostalo
ono przeslane w inny spos6b.

Informacje dotyczqce Srodk6w ochrony prawnej znajdujq sig w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia oraz
ustawy Prawo zam6wief publicznych ,,Srodki ochrony prawnej,', art. od I79 d; I98g.
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Otrzymujq drog4 elektronicznq:

2.

Firma Uslugowo - Handlowa Adam Malinowski, ul. Wyzwolenia 42, 13-220 Rybno e-mail: adam.malinowski3@wp.pl
AZDAT A Cezary Leszczyriski, ul. Jeleriska 5/28, l3-230 Lidzbark e-mail: biuro@azdata.pl

Otrzymanie niniejszego zawiadomienia proszg potwierdzi t, na fax (23) 696 68 I I lub e-mail rvbno@qminar ybno.pl.
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