Mogielnica 24.07.2012r.
GNOŚ.B.7021.9.12

Wykonawcy, którzy złożyli oferty
w przetargu nieograniczonym
nr sprawy GNOŚ.B.7021.9.12

Dotyczy.
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na: Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mogielnica
– numer sprawy GNOŚ.B.7021.9.12
Informacja o wyborze oferty
Urząd Gminy i Miasta Mogielnica w Mogielnicy, działając jako Zamawiający zgodnie
z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U
z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, niniejszym zawiadamia Państwa o tym, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mogielnica” jako
najkorzystniejszą dla realizacji przedmiotu zamówienia, wybrano ofertę złożoną przez:
USŁUGI ELEKTRYCZNE
Mistrz elektryk Arkadiusz Ryfczyński
Stara Wieś 77/2, 05-622 Belsk Duży
NIP-797-111-87-07
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 5 PZP oferta wyżej wymienionego
Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszącej się do przedmiotu
zamówienia publicznego, co stanowi o tym że jest ofertą najkorzystniejszą.
Zamawiający informuje również że w trakcie postępowania żaden z Wykonawców nie został
wykluczony z postępowania.
Zestawienie złożonych i otwartych ofert oraz ocena punktowa przyznana
poszczególnym ofertom zawarte jest w poniższej tabeli:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena

Punkty przyznane w
kryterium cena

1

Firma Elektryczna usługi elektryczne – Adam Adamski 96-300 Żyrardów
ul. Reymonta 29

145 464,12 zł

60,88

1

2

3

4

Produkcja, Handel i Usługi Elektryczne „EL-BART“ Bartosz
lEwandowski, Wodziczna 32, 05-640 Mogielnica
USŁUGI ELEKTRYCZNE Mistrz elektryk Arkadiusz Ryfczyński
Stara Wieś 77/2, 05-622 Belsk Duży
Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o ul. Toruńska 9,
26-600 Radom,

97 416,00 zł

90,90

88560,00 zł

100

162 000,00 zł

54,67

Zamawiający, informuje również że umowę z wybranym Wykonawcą, w związku ze
sposobem przekazania Wykonawcom niniejszej informacji (art. 180 ust. 1 pkt 2) w związku
z art. 27 ust. 2 PZP) zamierza zawrzeć w okresie od dnia 30 lipca 2012 do końca terminu
związania ofertą.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający wzywa Wykonawców o
niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia faksem na nr (048)
66-35-149 lub e-mail urzad_oc@mogielnica.pl
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