Wejherowo, dnia 26.05.2010 r.

WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa
budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Wejherowie w 2010 r.”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina, ul. Dworcowa 6, 84 – 200
Wejherowo jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, niniejszym zawiadamia, że za
najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
została uznana i wybrana oferta nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlane GNIECH
Maciej Gniech
ul. Kopernika 9/2
84-200 Wejherowo
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 3, spełnia warunki udziału w
postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający
przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: cena – 100 %.
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1 097 305,39 zł. brutto
(słownie: jeden milion dziewięćset siedem tysięcy trzysta pięć złotych 39/100) i jest ceną
najniższą.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty
przez niżej wymienionych Wykonawców:
Numer
oferty
(według daty i
godziny wpływu
do siedziby
Zamawiającego)

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

JEDYNE
KRYTERIUM CENA
- liczba punktów w kryterium cena

1

WOJ.-MAR Mariusz Gustowski
Sopieszyno ul. Kwiatowa 8
84-200 Wejherowo

68,14

2

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Drogowo-Mostowe „Kunikowski i
Spółka” Sp. z o.o.
ul. Topolowa 12,
83-304 Przodkowo
Przedsiębiorstwo Budowlane GNIECH
Maciej Gniech
ul. Kopernika 9/2
84-200 Wejherowo
Przedsiębiorstwo Volfram Spółka jawna
Mokrzycki, Podgórski
Ul. Swarzewska 16
84-103 Łebcz

71,47

3

4

100

76,57

Zawiadomienie o terminie, po którego upływie umowa może być zawarta.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, a zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27
ust. 2 ustawy.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz.
1655 z późn. zm.) – dział VI.

Otrzymują:
1. strona internetowa Zamawiającego
2. tablica ogłoszeń

