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w/g rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn. ,,Uporzqdkowanie gospodarki wodno
Rybno" Gmina Rybno

-

Sciekowej na obszarze aglomeracji

l.

Dzialaj4c na podstawie art.92 ust. I pkt. l) ustawy 2dnia29.01.2004 r. Prawo zam6wieri publicznych Zamawiajqcy informuje,
2e w prowadzonym postgpowaniu wybrano do realizacji ww. zam6wienia najkorzystniejszq ofertg zloZon4 przez Wykonawcg:
Sp6ldzielnia K6lek Rolniczych, ul. Lubawska 25, 13-220 Rybno
(Nazwa (imi9 i nazwisko). siedziba (miejsce zamieszkanra), adres wybranego wykonawcy)

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana zostala zgodnie z art. 9l ust. I ustawy Prawo zam6wie6 publicznych, na podstawie kryeri6w oceny
ofert okreSlonych w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Oferta otrzymala naJwyzsz1 liczbg punkt6w tj. 100,00 zgodnie
ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie

wnanie zlo2on

i

Cena

Nr
oferty

Nrzwa Wyko[awcy/ Oferenta
Adres

Zaoferowana

najniisza/

kwota brutto (zl)

cent ocenianej

x60

I

l

Sp6ldzielnia K6lek Rolniczych,
ul. Lubawska 25, l3-220 Rybno
Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodg

,,WODROL-OLSZTYN" w Dywitach Sp. z o.o.
ul. Sp6ldzielcza 23, I l-001 Dywity

ofert

Zaoferowany
okres

gwarancji

Okres gwaraacji:
5 lat - 40 pkt
,1,5 roku - 30 pkt.
4 lata - 20 pki,
3,5 roku - l0 pkt.
3 lata- 0 pkt.
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2.

Dzialaj4c na podstawie art. 92 ust. I pkt. 2) ustawy Prawo zam6wieh publicznych, Zamawiajqcy informuje,2e w prowadzonym
postgpowaniu nie zostal wykluczony 2aden wykonawca.

3.

Dzialaj4c na podstawie art. 92 ust. I pkt. 3) ustawy Prawo zam6wief publicznych. Zamawiaj1cy informuje, Ze
okreSlonym postgpowaniu nie zostaly odrzucone Zadne oferty.

4.

Zgodnie z art.92 usl. I pkt 6) Prawa zam6wie6 publicznych Zamawiaj4cy informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu
zakup6w w ramach przedmiotowego postgpowania.

5.

Podpisanie umowy na wykonanie wy2ej okre3lonego zam6wienia mo2liwe bgdzie po dopelnieniu wszelkich formalnoSci,
w terminie nie kr6tszym niZ 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniej szej oferty, jezeli zawiadomienie
to zostanie przeslane przy u2yciu irodk6w komunikacji elektronicznej, albo l0 dni - je2eli zostalo przeslane w inny spos6b.
Miejsce i termin podpisania umowy zostan4 uzgodnione z wylonionym Wykonawc4.

w wylej

Srodki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiaj4cego, Wykonawcy przysluguj4 drodki ochrony prawnej (Odwolanie, Skarga do S4du) wobec
czynnoSci:
I

)

2)
3)

wykluczenia wykonawcy z postgpowania o udzielenie zam6wienia:
odrzucenia oferty wykonawcy
wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostalych przypadkach odwolanie nie przysluguje.
Wykonawca moZe r6wnie2 w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai zamawiajqcego o:
l) niezgodnej z przepisami ustawy czynnodci podjgtej przez zamawiajqcego w niniejszym postgpowaniu, Iub
2) zaniechaniu czynnodci, do kt6rej zamawiajqcy jest zobowi4zany na podstawie ustawy, na kt6re nie przysluguje w niniejszym
postgpowaniu odwolanie.

Termin wniesienia odwolania / przeslania wymienionej powyZej informacji: 5 dni od dnia 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.
oraz w Dziale Vl
Informacje dotycz4ce Srodk6w ochrony prawnej znajduj4 sig w Specyfikacji istotn vch warunk6w zam6wien
ustawy Prawo zam6wieti publicznych ,,Srodki ochrony prawnej", art. od I 79 do 198g.
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Otrzyrnujq drog4 elektroniczn4:
i,
l. Spoldzielnia Kolek Rolnicz,ych. ul. Lubawska 25,13-220 Rybno e-mail: '
2. Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodg ..WODROL-OLSZTYN" w Dywitach
Sp. z o.o.. ul. Spoldzielcza 23. I l-01 I Dywity e-mail:

Otrzymanie niniejszego zawiadomienia proszg potwierdzii na fax (23) 696 68 I

I

lub e-mail

