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     Korfantów, dnia  20.08.2009 r.

L.dz. ________________/09

7/GM/09

Wykonawcy
– wszyscy, którzy z yli oferty w post powaniu o udzielenie zamówienia

publicznego prowadzonym przez Zak ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Korfantowie na dostaw  drewna na wi  dachow  do

realizacji inwestycji pn. „Budowa Gimnazjum w Korfantowie”
– zamówienie nr 7/GM/09

OG OSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dzia aj c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych
(Dz.  U.  z  2006 r.  Nr  164,  poz.  1163 z  pó n.  zm.)  informuj ,  e  w post powaniu o udzielenie  zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonym przez Zak ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Korfantowie na:

Dostaw  drewna na wi  dachow  do realizacji inwestycji
pn. „Budowa Gimnazjum w Korfantowie”

– zamówienie nr 7/GM/09

wybrana zosta a oferta nast puj cego Wykonawcy:

Przedsi biorstwo „DOMBOD-BIS”
H. Straszak, N. Majchrzak Sp. j.
ul. Rudzka 103
47-400 Racibórz

za cen  brutto: 57 217,54 z  (s ownie: pi dziesi t siedem tysi cy dwie cie siedemna cie z otych 54/100).

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta najkorzystniejsza, spe niaj ca warunki udzia u w post powaniu
i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert:
cena – 100 pkt.

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z uzyskan  punktacj :

Nr
oferty Firma (nazwa)  oraz adres wykonawcy Cena oferty (z ) Termin

wykonania

Punktacja za
kryterium:

cena

01.

Przedsi biorstwo
Us ugowo-Handlowe „TRAK”
Wojciech abi ski
Racot
ul. Ogrodowa 1
64-000 Ko cian

Netto:
50 459,70 z
Brutto:
61 560,82 z

30 dni
od dnia

podpisania
umowy

Oferta odrzucona
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02.

Przedsi biorstwo „DOMBOD-BIS”
H. Straszak, N. Majchrzak Sp. j.
ul. Rudzka 103
47-400 Racibórz

Netto:
46 899,62 z
Brutto:
57 217,54 z

30 dni
od dnia

podpisania
umowy

100 pkt.

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTA Y ODRZUCONE

Oferta nr 01 z ona przez Przedsi biorstwo Us ugowo-Handlowe „TRAK”
Wojciech abi ski, Racot, ul. Ogrodowa 1, 64-000 Ko cian zosta a odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 2 - tre  oferty nie odpowiada tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiaj cy wezwa  do uzupe nienia braków oferty poprzez z enie aktualnego odpisu z w ciwego
rejestru albo aktualnego za wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej wystawionego nie
wcze niej  ni  6  miesi cy  przed  up ywem terminu  sk adania  ofert,  co  jest  wymagane  zgodnie  z  cz ci  VI
pkt.  a  „Informacje  o  dokumentach,  jakie  maj  dostarczy  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spe nienia
warunków udzia u w post powaniu” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do czone za wiadczenie
nie spe nia tego wymogu). Wykonawca nie z  wymaganego dokumentu we wskazanym terminie.

Otrzymuj :

1. Przedsi biorstwo
Us ugowo-Handlowe „TRAK”
Wojciech abi ski
Racot
ul. Ogrodowa 1
64-000 Ko cian

2. Przedsi biorstwo „DOMBOD-BIS”
H. Straszak, N. Majchrzak Sp. j.
ul. Rudzka 103
47-400 Racibórz

3. a/a
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