Złotów 2008 – 05 – 05
GK.III.341/6/08
Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Złotów –
ulice: B. Chrobrego i Stary Rynek”

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Miasta Złotowa na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) zawiadamia, że w
prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną
przez Wykonawcę „POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o. o., ul. Wawelska 106, 64 – 920 Piła.

Uzasadnienie

Do dnia 03.04.2008r. do godziny 11:00 wpłynęła jedna oferta na prowadzone postępowanie:
Oferta Nr 1
„POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o. o.
ul. Wawelska 106, 64 – 920 Piła
złożona na wartość 613.794,25 zł brutto.
Oferta spełnia warunki postawione przez Zamawiającego.
Oferta nr 1 uzyskała 100 pkt.
Wobec powyższego w prowadzonym postępowaniu przetargowym ofertą najkorzystniejszą w
rozumieniu art. 2 pkt. 5 wspomnianej ustawy jest oferta nr 1.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni Wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) - dział IV „Środki
ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy,
można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość
o okoliczność ich stanowiących podstawę jego wniesienia.
Z poważaniem

Uprzejmie prosimy o odwrotne przesłanie niniejszego pisma na nr faksu 067/265-00-25
z potwierdzeniem jego odbioru:
Potwierdzam odbiór niniejszego pisma
………………………………………………..
/data, pieczęć i podpis/

Rozdzielnik:

1. „POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o. o., ul. Wawelska 106, 64 – 920 Piła
2. a/a

