OGŁOSZENIE
WYNIKU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 PZP)

Nr sprawy :GKM.272.7.2011
Główne elementy robót wg CPV

1.Przedmiot zamówienia: główne elementy robót wg CPV:

● 45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu
1. Zamawiający:
GMINA BUDZYŃ (Wójt Gminy Budzyń)
ul. Lipowa 6, 64 – 840 BUDZYŃ, pow. Chodzieski, woj. Wielkopolskie
tel/fax 067 2843201, e -mail urzad@budzyn.pl , www.budzyn.pl , http://bip.budzyn.pl
2. Postępowanie w ramach PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w trybie: „ przetargu
nieograniczonego” na realizację zamówienia pn.:
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W NOWYM BRZEŹNIE
3. Ogłoszenie o postępowaniu opublikowano w BZP w dniu 11.07.2011r - nr ogłoszenia
193268-2011, na stronie internetowej Gminy Budzyń i na tablicy informacyjnej w Urzędzie
Gminy w Budzyniu.
4. Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert – 1
b) liczba ofert odrzuconych-0, wykluczonych - 0
5. Wyniki postępowania :
Do realizacji zamówienia pn.:
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W NOWYM BRZEŹNIE
Została wybrana firma:

P.U.H. „ZEN-DACH” Zenon Szczurek, ul. Rogozińska 27, 64-840 Budzyń
za cenę:
netto:
108.150,62zł
podatek VAT:
24.874,64zł
brutto:
133.025,26zł
(słownie: stotrzydzieścitrzytysiącedwadzieściapięćzłotych26/100 )
Łączna suma punktów przyznana przez Komisję Przetargową : 300pkt
(100pkt x 3 członków Komisji =300pkt) Jedyne kryterium „zaproponowana cena”- oferta spełniająca
zapisy SIWZ.Termin wykonania zamówienia 30 września 2011r.
Uzasadnienie wyboru : oferta z najkorzystniejszą - najtańszą ceną, spełniająca wszystkie wymagania
formalne i prawne zapisane w ogłoszeniu, SIWZ i dokumentach przetargowych.
Zamawiający ponadto informuje:
1) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w
formie faxu lub e-mailem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
2) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa
w pkt. 1), jeżeli złożono tylko jedną ofertę, albo nie odrzucono żadnej z ofert.

Wójt Gminy Budzyń
mgr Marcin Sokołowski
Budzyń, dnia 28.07.2011r

