
NUMER 4/ZP/ZGO/2013, DATA OGŁOSZENIA 2013-04-17, TERMIN SKŁADANIA OFERT
2013-04-15 

 

Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 roku

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego    w    
trybie przetargu  nieograniczonego  pn.  „Dostawa i montaż bram szybkobieżnych 
rolowanych zewnętrznych wyposażonych w system automatycznego sterowania wraz 
z sygnalizacją świetlną do obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-
Białej”

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

(4/ZP/ZGO/2013)

 

I) Zamawiający - Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, działając na podstawie
art.   92   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst
jednolity  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  ze  zm.),  po  dokonaniu  oceny  ofert  w
postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  pn.  „Dostawa  i  montaż  bram  szybkobieżnych
rolowanych zewnętrznych  wyposażonych  w  system  automatycznego sterowania wraz z 
sygnalizacją  świetlna  do  obiektów  Zakładu  Gospodarki  Odpadami S.A. w Bielsku-Białej”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż: 

 

jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1 

 

P.P.U.H. „Instar” Grzegorz Krowiński

ul.Poleska 33

25-325 Kielce
 

Oferta  zawiera  zobowiązanie  wykonania  przedmiotowego  zamówienia  na  kwotę
171.954 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt
cztery złote 00/00 groszy) 

 

Uzasadnienie: Oferta  złożona  przez  Wykonawcę  P.P.U.H.  Instar  Grzegorz  Krowiński
(Kielce) została oceniona w oparciu o kryterium wskazane w SIWZ, tj. najniższa cena
(100  %),  uzyskując  największą  ilość  punktów –  100  pkt.  Oferta  jest  kompletna  pod
względem formalno-prawnym, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

 

 

II)  Poza  wyżej  określoną  Ofertą  nr  1  (wybraną  jako  najkorzystniejsza),  w
przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

PUNKTACJA OFERT WG KRYTERIUM OKREŚLONEGO W SIWZ (TJ. CENY) 



PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

Nr 
oferty

Liczba punktów w kryterium

Cena oferty
Cena 
(100%)

- - Razem

1. 171.954 PLN brutto 100 pkt - - 100 pkt

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm) dział VI "Środki ochrony prawnej". 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy
PZP,  w terminie  nie  krótszym niż  5  dni  od dnia  przesłania  zawiadomienia  o wyborze
najkorzystniejszej oferty.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Prezes Zarządu

Wiesław Pasierbek


