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Wykonawty biorqcy udział

w postępowdniu
(n

azwa i

a

d res Wykon

awcy )

lNFoRMAcJA o WYBoRZE NAJKoRZrsTNlElszEl oFERw
Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o.o.; L2.14a Świętajno; ul. Spddzielcza 4
działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z29.0L.2OM r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2Ot9 r. poz. 1843) - tekst jednolity, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
pubticznego w trybie przetargu nieograniczonego na oDostawę opafu do kotlowni w Świętajnie i
Spychowie w sezonie grzeworym 2O2Ol2O2l' jako najkorzystniejszą wybraną ofertę złożonąprzez:
QUERCUS §p. z o.o.
L2-t3O Pasym
ul. Jana Pawla ll21
W poniższej tabeli podajemy nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złofili oferty nie
podlegające odrzuceniu wraz 7 ilościąprzyzna nych punktów:
Liczba pkt.
w kryterium

Nr

oferty

Naara firmn adres siedziby

cena
1

2

3

4

MULTON Sp. z o.o.
42-230 Koniecool: ul. Mickiewicza 10
KREX Sp. z o.o.77-tQO Bielsk Podlaski;
ul- Kleszczelowska 84A
,, ROLTOM" Stanisław Tomaszewski Tarnówka
Kolonia A nr 6a;
98-240 Szadek
QUERKUS Sp. z o.o.
1Z-L3O Pasvm: ul- Jana Pawła ll 21

Ęczna

liczba pkt.

72,39

72,39

76,75

76,15

90,o7

90,o7

100,00

100,00

uzasadnienie wvboru falctyczne:
Oferta zfoźona przez wybranego Wykonawcę spełnia wymagania S|WZ oraz ustawy PZP
wyniku oceny ofert, wg kryteriów, uzyskala najwyższą liczbę punktów,
Uzasadnienie wvboru prawne:

iw

art.91ust 1ustawy PZP
W przedmiotowym postępowaniu:

za

proszeni do kolejnego etapu negocjacji

a

lbo dialogu,

Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu i informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą
zostanie zawarta w uzgodnionym terminie i miejscu, nie wcześniej jednak niż po uŃwie terminu
przewidzianego w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Prawo zamówień publicznych, przysługują środkiochrony prawnej,
określone W Ww, akcie PrawnYm,

PREZES Z,ĄRZĄDLJ

,,,ń*Golorl
Sąd Rejonowy w OlszĘnie, Vlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000lt43261 Kapitał zakładowy 955 400,00 zł

53

