Numer sprawy: ZP.271.40.2018

Somonino dnia 30 listopada 2018 rok

Gmina Somonino
z/s w Somoninie,
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino,
pow. Kartuzy. woj. Pomorskie

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

Dotyczy: „Zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym
2018/2019”

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych zawiadamiam iż w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Zimowe utrzymanie
dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2018/2019”wybrane zostały następujące
oferty:
Oferta Nr 1 – Usługi Remontowo – Budowlane Zygmunt Paczoska, Połęczyno 8D, 83-312 Hopowo
- z ceną 15.400,- PLN brutto, termin płatności 30 dni i oceną 100 pkt – część 6
(słownie:piętnaścietysięcyczterystazłotych 00/100)
Oferta Nr 2 – AGRO Kamińscy, Justyna Kamińska, Babi Dół 19, 83-330 Żukowo
- z ceną 49.450,- PLN brutto, termin płatności – 30 dni i oceną 100 pkt - część Nr 3
(słownie:czterdzieścidziewięćtysięcyczterystapięćdziesiątzłotych 00/100)
Oferta Nr 3 F.H.U. WEDA Maria Dysarz, Kaplica 32, 83-315 Szymbark
- z ceną 49.750,- PLN brutto, termin płatności – 30 dni i oceną 100 pkt oraz - część Nr 2
(słownie:czterdzieścidziewięćtysięcysiedemsetpięćdziesiątzłotych 00/100)
- z ceną 35.875,- PLN brutto, termin płatności – 30 dni i oceną 100 pkt - część Nr 4
(słownie:trzydzieścipięćtysięcyosiemsetsiedemdziesiąpięćzłotych 00/00).
- z ceną 32.375,- PLN brutto, termin płatności – 30 dni i oceną 100 pkt - część Nr 5
(słownie:trzydzieścidwatysiącetrzystasiedemdziesiątpięćzłotych 00/100)
Zgodnie ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert, wybrane oferty jest ofertami
najkorzystniejszymi
Streszczenie pozostałych - złożonych ofert: - na poszczególne części złożono tylko po jednej ofercie
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z póżn. zm.) informuje, że postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Somonino w
sezonie zimowym 2018/2019” w części 1 zostało unieważnione z powodu, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.

Uzasadnienie
Z uwagi na fakt, że do dnia 22 listopada 2018 roku do godziny 10.00 tj. terminu
wyznaczonego na składanie ofert w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty na część 5
niepodlegającej odrzuceniu, Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy postanawia
jak wyżej.
Zgodnie z art. 94, ust.2, pkt 1a, pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może
być zawarta po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca
zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
Za Zamawiającego
Wójt Gminy
/-/Marian Kowalewski
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Usługi Remontowo – Budowlane Zygmunt Paczoska, Połęczyno 8D, 83-312 Hopowo
F.H.U. WEDA Maria Dysarz, Kaplica 32, 83-315 Szymbark
AGRO Kamińscy, Justyna Kamińska, Babi Dół 19, 83-330 Żukowo

