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ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ 
WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez

Gminę Rejowiec Fabryczny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na „ Montaż urządzeń na ujęciach wody w Lisznie 

i Wólce Kańskiej Kolonii oraz instalacja linii technologicznej na oczyszczalni ścieków

w Pawłowie „ wybrano jako ofertę najkorzystniejszą :

I część – Montaż urządzeń na ujęciach wody w Lisznie i Wólka Kańska Kolonia.

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ ENSTAL” Henryk Nachuniak

 Pokrówka , ul. Gminna 2 , 22 – 100 Chełm .

 II część – Instalacja linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w Pawłowie.

 Przedsiębiorstwo „ TECHNOBUD „ Sp. z o.o

 ul. Ceramiczna 34 , 22 – 100 Chełm

Oferty wyżej wymienionych Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie 
kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierają 
najniższe ceny spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu i posiadają 
wszystkie dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w związku 
z powyższym uzyskały najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert .



Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  w  niniejszym  postępowaniu  złożono  następujące 
oferty :

1. ROSMOSIS – Wawrzyniak Sp. z o.o

    Perzyce 46 , 63 – 760 Zduny

    Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena :

I część – Montaż urządzeń na ujęciach wody w Lisznie i Wólka Kańska Kolonia – 83 pkty

II część – Instalacja linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w Pawłowie – nie złożono 

                 oferty.

2. Przedsiębiorstwo „TECHNOBUD” Sp. z o.o

    ul. Ceramiczna 34 , 22 – 100 Chełm

   Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena :

I część – Montaż urządzeń na ujęciach wody w Lisznie i Wólka Kańska Kolonia – 89 pkty

II część – Instalacja linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w Pawłowie – 100 pkty

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ ENSTAL” Henryk Nachuniak

    Pokrówka , ul. Gminna 2 ,  22 – 100 Chełm

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena :

I część – Montaż urządzeń na ujęciach wody w Lisznie i Wólka Kańska Kolonia – 100 pkty

II część – Instalacja linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w Pawłowie – 98 pkty
  

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.2 Prawa zamówień publicznych zamawiający

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,

że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Zamawiający  zawiadamia  również,  iż,  zgodnie  z  art.  94  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych,  w  przypadku  niezłożenia  odwołania  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia 
publicznego w terminie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia . 
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