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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 „ Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Kańskiej „ wybrano jako 
ofertę najkorzystniejszą :

Usługowy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Co i Gazu Krzysztof Kawęcki

ul. Królowej Bony 3 , 22 – 300 Krasnystaw

Oferta wyżej  wymienionego Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie 
kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera 
najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu i  posiada 
wszystkie dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w związku 
z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert .

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

1. Przedsiębiorstwo Innowacyjne „INNOTECH” Sp. z o.o

    ul. Grygowej 23 , 20 – 260 Lublin

    Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena : 64  pkty

2. P.B.H  „CEZAR” A.Matuła

    ul. Hutnicza 3 , 20 – 218 Lublin

   Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena : 75 pkty

  



 3.Usługowy Zakład Remontowo Budowlany Ryszard Dynarek

    ul. Wschodnia 36/34 , 22 – 170 Rejowiec Fabryczny

    Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena : 79  pkty

4. F.H.U RAF – BUD Rafał Guz

   Rudka 26 , 22 – 100 Chełm

   Działając na podstawie art.24 ust.2 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych
   Zamawiający informuje,że oferta nr 4 została wykluczona z postępowania ponieważ
   Wykonawca nie wniósł wymaganego  wadium do upływu terminu składania ofert.

5.Usługowy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Co i Gazu Krzysztof Kawęcki

   ul. Królowej Bony 3 , 22 – 300 Krasnystaw

   Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena : 100 pkty

5.IBUDOWA NET  Paweł Padyjasek

   ul. A.Jaworowskiego 1/2 , 20 – 612 Lublin

   Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena : 97  pkty

6.GLOBIN Sławomir Siejo

   ul. E.Plater 28 , 22 – 100 Chełm

   Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena : 77   pkty

7.ABART Szymon Budzyński

   ul. Ceramiczna 20E , 22 – 100 Chełm

   Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena :  80   pkty
   
Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający

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

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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