
        Czarnocin, dnia 15.07.2011 r.
GMINA CZARNOCIN,
CZARNOCIN 100, 
28- 506 CZARNOCIN
TEL. (41) 35-12-028, FAX 35-12-029

Znak sprawy: RBG.271.4.2011

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane      
 w  trybie przetargu nieograniczonego na:
WYKONANIE  BOISK  SPORTOWYCH  W  RAMACH  BUDOWY  
KOMPLEKSU  SPORTOWEGO  „MOJE  BOISKO-  ORLIK  2012”  
W MIEJSCOWOŚCI CIESZKOWY GMINA CZARNOCIN

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust.  1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi 
zmianami),  informuje  o  wyborze  oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu  prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego.

W  wyniku  przeprowadzonego  badania  i  oceny  złożonych  i  niepodlegających 
odrzuceniu  ofert  na  podstawie  kryteriów  określonych  w specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia tj. ceny wybrano ofertę nr 2 
Wykonawcy:

Usługi Remontowo- Budowlane, Terpiński Tomasz, 
28- 512 Bejsce, 
Piotrkowice 35, 

za cenę ofertową brutto-  1.004.720, 62 zł.,
który spełnił  wszystkie  warunki  udziału  w postępowaniu,  a  oferta  odpowiada  wszystkim 
wymaganiom  określonym  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Pozostali 
Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, 
a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców, którzy do upływu terminu 
złożyli  ofertę,  ze  streszczeniem  oceny i  porównaniem złożonych  ofert  wraz  z  przyznaną 
punktacją.

Numer 
oferty

Firma (nazwa) oraz 
adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert 
wraz z przyznaną 

punktacją*

Cena oferty brutto

1

P.H.U.P. „MIKA” Jerzy, 
Marcin, Rafał Migdał, 32- 
200 Miechów, 
Nasiechowice 31

Cena 
ofertowa- 
znaczenie 
100 pkt 

87,35 pkt 1.150.190,82 zł.



2

Usługi Remontowo- 
Budowlane, Terpiński 
Tomasz, 28- 512 Bejsce, 
Piotrkowice 35

Cena 
ofertowa- 
znaczenie 
100 pkt

100 pkt 1.004.720,62 zł.

3

POLCOURT SPÓŁKA 
AKCYJNA, 01- 510 
Warszawa, ul. Gen. 
Zajączka 11, lok. C7

Cena 
ofertowa- 
znaczenie 
100 pkt

97, 24 pkt 1.033.258,71 zł

*Sposób oceny ofert według wzoru ze SIWZ: 

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

×=
 C
 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN- najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB– cena zaoferowana w ofercie badanej.

W  postępowaniu  nie  odrzucono  żadnej  oferty,  jak  również  nie  wykluczono  żadnego 
Wykonawcy.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  umowa  o  zamówienie  publiczne 
w przedmiotowym postępowaniu,  zgodnie z  art.  94 ust.  1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  może  być  zawarta  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 
w sposób określony w art.  27 ust.  2  wyżej  wymienionej  ustawy tj.   najwcześniej  w dniu 
21.07.2011 r.

mgr Maria Kasperek

Wójt Gminy Czarnocin 


