
     Jeżowe, 18.10.2012 r.
tablica ogłoszeń urzędu gminy Jeżowe                 
strona zamawiającego:  www.jezowe.pl
bip zamawiającego: www.jezowe.bip.podkarpackie.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Jeżowe informuje, że 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

Odbudowa drogi Jeżowe Podgórze etap 3 od km 1 + 010,00 do km 1 + 292,00

wybrała do realizacji zamówienia ofertę Nr 2, która została złożona przez firmę 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego

INŻDRÓG Sp. z o.o.

ul. Wrzosowa 97

37-450 Stalowa Wola

Cena ofertowa wynosi:  Netto:   64 782,60 zł

                                                Vat:      14 900,00 zł

 Brutto: 79 682,60 zł

Uzasadnienie wyboru: spełnienie kryteriów SIWZ i oferowana cena. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: (w załączeniu przesyłam zestawienie ofert).

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Gmina Jeżowe informuje, że nie 
została odrzucona żadna oferta.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Gmina Jeżowe informuje, że 
w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.- 
Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej" rozdział 1-3.

Umowa  w  sprawie  zamówienia  zostanie  zawarta  zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 
zamówienia  oraz na podstawie art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. Prawa zamówień 
publicznych. 

                       ______________________
                                                                     

                                                                     Podpis przedstawiciela zamawiającego

http://www.jezowe.pl/


Załącznik do protokołu 

Zbiorcze zestawienie ofert z przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 18.10.2012 r. 

w Urzędzie Gminy Jeżowe na zadanie inwestycyjne pn.:

Odbudowa drogi Jeżowe Podgórze 
etap 3 od km 1 + 010,00 do km 1 + 292,00

Informacja na temat wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć  Gmina Jeżowe na sfinansowanie 
zamówienia: 

kwota netto:                      65 444,78 zł                  

kwota brutto:                    80 497,08 zł                                  

Lp. Nazwa oferenta Wartość brutto 
w PLN

Oferent spełnia/nie 
spełnia warunków 

tak/nie 

Punktacja

1.

Zakład Produkcyjno - Handlowo - 

Usługowy JAR s.c.

Jan Synoś, Ryszard Rząsa

Kielnarowa 20

36-020 Tyczyn

95 881,48 Tak 83

2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Inżynieryjno-Drogowego

INŻDRÓG Sp. z o.o.

ul. Wrzosowa 97

37-450 Stalowa Wola

79 682,60 Tak 100


	Uzasadnienie wyboru: spełnienie kryteriów SIWZ i oferowana cena. 

