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Rejowiec Fabryczny, 2011-09-26
GMiNA REJOWIEC FABRYCZNY

22-i 70 Rejowiec Fabyczny
ul, Lubelska 16

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot: postępowania o udziale zamówienia publicznego pod nazwą „ Modernizacja dróg gminnych
gruntowych dojazdowych do pól w miejscowości Liszno i Gołąb „ .

l .Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez
Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Usługowo-H and l o we
Bernarda Kaleta
Wólka Tarnowska 55 , 22-150 Wierzbica

Uzasadnienie wyboru; Najkorzystniejsza cena , oferent załączył do oferty wszystkie wymagane
dokumenty.
Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania
umowy w terminie do dnia 2011-10-10.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :

Lp.: l
Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe

Świeca Bożena
Adres Wykonawcy: 22-133 Chojno Nowe I 160
Cena oferty brutto: 188 561,50 zł
Ilość punktów w kryterium cena : 91

Lp. 2
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Bernarda Kaleta
Adres Wykonawcy: Wólka Tarnowska 55 , 22-150 Wierzbica
Cena oferty brutto: 171 686,84 zł
Ilość punktów w kryterium cena : 100

2.Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

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