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Adresat 
(wszyscy Wykonawcy uczestnicz ący 

w postępowaniu ) 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

o Wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z postępowania 
oraz o odrzuconych ofertach Wykonawców 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na : Organizacja placu zabaw 
i dostosowanie pomieszcze ń  w ramach projektu systemowego - 
wspó łfinansowanego ze ś rodków Europejskiego Funduszu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapita ł  Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykszta łcenia i kompetencji 
w regionach Dzia łanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości us ług edukacyjnych świadczonych w systemie o światy, Poddzia łanie 
9.1.1 Zmniejszenie nierówno ści w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 
pn. Modernizacja oddzia łów przedszkolnych przy szko łach podstawowych 
w gminie Gózd. 

Działaj ąc na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń  
publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) zwanej dalej . ustaw ą  Pzp, Zamawiaj ący 
zawiadamia, że w przedmiotowym post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
jako najkorzystniejsza zosta ła wybrana oferta nr 1 z łożona przez firm ę : 

„PERFECT" Przedsi ębiorstwo 
Us ługowo - Handlowe El żbieta Cichawa 
Rajec Szlachecki 171D, 26 -613 Radom 

z cen ą  rycza łtową  brutto: 275 001,00 zł  

Uzasadnienie wyboru. 

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ust,1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert okre ś lonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SJWZ). 
tj. wyłącznie kryterium ceny - 100 %„ 
Oferta otrzyma ła najwi ększą  liczbę  punktów tj. 100.00 obliczoną  zgodnie z SIWZ. 



W przedmiotowym post ępowaniu złożono 1 ofertę . 

Ponadto, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj ący przedstawia poniżej nazwę  (firmy), 
siedzibę  i adresy Wykonawcy, który z łożył  ofertę  a także punktacj ę  przyznaną  ofercie 
w każdym kryterium ofert i łączną  punktacj ę : 

Numer oferty 

1 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 
„PERFECT" Przedsi ębiorstwo Us ługowo-Handlowe El żbieta Cichawa 
Rajec Szlachecki 171D, 26-613 Radom 15 
Cena ( wynagrodzenie) ryczałtowe brutto 275 001,00 zł  

Kolejność  

Łączna 
ofert wg 

Kryterium Ocena 
Uzasadnienie punktacja 

kryterium 
oceny (liczba pkt) ceny 

Cena brutto najni ższej 
zaproponowanej oferty 

C (ocena punktowa) 
= 	------------------ X 100 Oferta 

cena Cena oferty badanej pierwsza 
najni ższa 100,00 pkt. 

275 001,00 z ł 	 100,00 pkt. w kolejno ści 

C — 	------------- x 100 = 100,00 pkt. 
275 001,00 z ł  

Nie odrzucono żadnej oferty. 
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

Informacja o terminie, po którego uplywie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być  zawarta. 

Ponadto informuj ę , że z uwagi na to, iż  w przedmiotowym post ępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wp łynęła tylko jedna oferta, 
Zamawiaj ący korzystaj ąc z uprawnienia zawartego w art.94 ust.2 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie ń  publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pó źn. zmian.), 
może zawrzeć  umowę  w sprawie zamówienia publicznego przed up ływem terminu wskazanym 
w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp. 

Na podstawie art.27 ust.2 ustawy Pzp Zamawiaj ący prosi o niezw łoczne potwierdzenie faktu 
otrzymania niniejszego pisma na nr 48 320 23 57. 

Z poważaniem: 

DREKTOR 
- 

- •- inż  Józef Drab 

Miejsce publikacji zawiadomienia 
Strona internetowa Zamawiaj ącego - www.bip.2ozd.p1 dnia 01.07.2014 r. 
Tablica ogłoszeń  w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiaj ącego dnia 01.07.2014 r. 


