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                                                      ZAWIADOMIENIE  

WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 

 

                   Na  podstawie  art.92  ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień   

publicznych   tekst  jednolity; Dz.u. z 2015r2164  z dnia 2015.12.22)  w  imieniu  Gminy  Domanice  

informuję, że  w postępowaniu    o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zadaniu p.n („Budowa 

sieci energetycznej – napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki , 

Domanice , Olszyc Szlachecki , Olszyc Włościański. (4 zadania) 

PRZETARG NIEOGRANICZONY dla robót budowlanych o wartości zamówienia nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5225 000 EURO 

Wybrana  została  oferta  nr 1   

                                                     USŁUGI  ELEKTRYCZNE   Jerzy  Sitarz 

                                                     08-114  Skórzec 

                                                    Ul. Armii  Krajowej  3 

Cena  oferty  121 820,00  zł  netto   +  okres  rękojmi 10 LAT. Łączna  liczba  punktów  96. 

 

Informacja  o wszystkich  ofertach  złożonych w  postępowaniu. 

W  postępowaniu  złożono  3  oferty. 

Porównanie  złożonych  ofert. 

lp Nazwa  wykonawcy  Cena  brutto Kryteria 
Cena  60% 

Kryterium 
Rękoimia 
40% 

Łączna  
liczba  
punktów 

 
1 

Usługi  Elektryczne 
Jerzy  Sitarz   Skórzec 

149 838,60   56 40   96 

 
2 

Zakład  Elektryczny  Jan 
Dąbrowski  Dąbrówka  
Ług 

 
141 450,00 
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Zakład Elektrotechniczny  
,,ZELECH,,  SIEDLCE 

 
182379,97 

 
46,5 

 
0 

 
46,5 

      

 



W  postępowaniu nie odrzucono  ani też  nie  wykluczono  żadnej  oferty. 

 

Zawarcie  umowy. 

Zgodnie  z art.94 ust.1 pkt.2  ustawy Pzp  omowa  zostanie  zawarta  w terminie  nie krótszym  niż 5 

dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  faksem  lub  drogą  

elektroniczną.  W  przypadku gdy  Wykonawca  nie otrzyma  zawiadomienia   faksem  lub drogą  

elektroniczną  termin zawarcia  umowy  będzie  nie krótszy  niż 10 dni  od  daty  przesłania  

niniejszego  zawiadomienia  w inny sposób  niż  w/w. 

Zamawiający   może zawrzeć  umowę  przed upływem  terminów, o których mowa  powyżej, jeżeli  w  

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia   o wartości  mniejszej  niż  kwoty określone  w przepisach  

wydanych na podstawie  art.11 ust.8   ustawy  PZP  NIE ODRZUCONO  I  NIE  WYKLUCZONO  w  

przypadku  przetargu  nieograniczonego  żadnej  oferty,  Wykonawcy. 

 

Dziękujemy   wszystkim    Wykonawcom   za  udział    w  przetargu. 

                                    

                                                                                                                                           Wójt  Gminy  Domanice 

                                                                                                                                                   /Jerzy  Zabłocki/ 

 

                                                                                                                                  

 


