
Rpi. 7322/1/2011                                                                   do zamieszczenia na tablicy ogłoszeń                
                                                                                                                                               w Siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 
Rejowiec Fabryczny, 2011-05-04

                                                           ZAWIADOMIENIE 
                                 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania  o udziale zamówienia publicznego. Numer sprawy: Rpi. 7322/1/2011 .
Nazwa zadania: Sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
                           gminy Rejowiec Fabryczny .

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje , że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

BROL  Systemy Przestrzenne 
Śnieguliczki 21
04 – 867 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wybrany oferent zaproponował wykonanie zadania w najniższej cenie , 
oferta zawiera wszystkie wymagane dokumenty , posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania 
umowy w terminie do dnia 2011-05-20.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :

Lp.:                                  1
Nazwa wykonawcy:        Soft GIS s.c.
Adres Wykonawcy:         ul. Parkowa 25 , 51 – 616 Wrocław
Cena oferty brutto:           52 890,00 zł
Liczba pkt. W kryterium cena:  93

Lp.                                   2
Nazwa wykonawcy:        BROL  Systemy Przestrzenne
Adres Wykonawcy:         Śnieguliczki 21 , 04 – 867 Warszawa
Cena oferty brutto:          49 200,00 zł
Liczba pkt.W kryterium cena:  100

Lp.                                   3
Nazwa wykonawcy:        BUDPLAN  Sp. z o.o
Adres Wykonawcy:         ul. Kickiego 26B lok. 10 , 04 – 390 Warszawa
Cena oferty brutto:          66 420,00 zł
Liczba punktów w kryterium cena:  74



2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje , że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
 Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) – dział VI 
''Środki ochrony prawnej''.
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia.  

                                                                                                 Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny 


