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INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 styczn ia
2004r. - Prawo zamówień publicznych

Dotyczy: Realizacja projektu p.n. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”
Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych zawiadamiam, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne na Realizację projektu p.n.
„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni” wybrana została oferta Nr 1 Usługi Ogólno –
Budowlane Andrzej Dzienisz, Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo z oceną 100 pkt (60 cena
+ 40 okres gwarancja) oraz ceną:
- 791.251,57 PLN brutto – część 2
(siedemsetdziewięćdziesiatjedentysiecydwieściepięćdziesiatjedenzłotych 57/100)
- 491.254,80 PLN brutto – część 3
(czterystadziewięćdziesiatjedentysięcydwieściepięćdziesiątczteryzłote 80/100)
- 112.311,85 PLN brutto – część 4
(słownie:stodwanaścietysięcytrzystajedenaściezłotych 85/00).
W przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
W związku z art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz.
1579 z póź. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty w części 1 obejmującą budowę przystani
kajakowej w miejscowości Somonino przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, bez braku możliwości jej zwiększenia Zamawiający postępowanie
w części 1 unieważnia.
Zgodnie ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert, wybrana oferta jest ofertą
najkorzystniejszą.
Zgodnie z art. 94, ust.2, pkt 1 lit.a) ustawy pzp umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta po przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
Za Zamawiającego
Wójta Gminy
/-/Marian Kryszewski
Do wiadomości:
1. a/a.
2. Usługi Ogólno – Budowlane Andrzej Dzienisz, Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo

