
ZP 341/   6  /09      Lipnik, dnia 2009-06- 08

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Nazwa zadania:  „Budowa oświetlenia parkowego ,przyłącza elektrycznego i kabla ziemnego 

zasilania  ciągu pieszego  na działkach  nr nr ew. 40/7,40/55,40/56,66 w miejscowości 

Włostów”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 

223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do 

realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez : 

TEGER  s.c. S.Gersztyn M.Roś, M. Roś  ul. Budowlanych 10 , 39-400 Tarnobrzeg. 

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, oferta jego jest ważna i zawiera najniższą cenę w przetargu, która była jedynym 

kryterium w prowadzonym postępowaniu.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania w 

umowy w terminie do dnia 2009-06-15. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Nume
r 

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty 
(netto)

VAT Cena oferty 
brutto

Liczba 
punktów w 
kryterium 

cena 
(100%)

1 TEGER  s.c. S.Gersztyn M.Roś, 

M.Roś  ul. Budowlanych 10 , 39-

400 Tarnobrzeg. 

17 281,89 3 802,02 21 083,91 100%

2
Zakład Instalatorstwa 

Elektrycznego  ELMA  Wiesław 

Woźniak  ul. Tetmajera 2, 27-

400 Ostrowiec Św.

19 278,44 4 241,26 23 519,70 89,64%

3
EL-MARK Instalacje 

Elektryczne, Automatyka, 

29 000,00 6 380,00 35 380,00 59,59%



Pomiary Gerlachów  52A,  27-

600 Sandomierz
4 Przedsiębiorstwo Usługowo-

Handlowe  ”JUSGAZ” 

Radosław Szlichta ul. Rynek 36, 

27-660  Koprzywnica

21 139,31 4 650,65 25 789,96 81,75%

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

informuje, że w prowadzonym postępowaniu  zostały odrzucone dwie oferty

- oferta nr 2.   Zakład Instalatorstwa Elektrycznego  ELMA  Wiesław Woźniak  ul. Tetmajera 2, 

27- 400 Ostrowiec Św.

- oferta nr 3. EL-MARK Instalacje Elektryczne, Automatyka, Pomiary Gerlachów  52A,  

27-600 Sandomierz

oferty w/w  nie posiadają  wszystkich dokumentów określonych  w specyfikacji  istotnych 

warunków dla  tego  zamówienia , w związku z  tym na podstawie  art.89 ust. 1 pkt. 2  ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 

późn. zm.) odrzucono oferty  nr 2 i nr 3 .

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. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 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 można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Wójt Gminy 

Józef Bulira
____________________________________

Kierownik Zamawiającego


