
Lipnica Wielka, dnia 08.08.2016  
 
 
Zamawiający 
Gmina Lipnica Wielka 

z siedzibą w: Lipnica Wielka 518 

34-483 Lipnica Wielka na Orawie, woj. małopolskie 

tel.: +48182634595; fax.: +48182634597; e-mail.: przetargi@lipnicawielka.pl,  

 
Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu nr 271.2.2016 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

Nazwa zamówienia „Remont pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach”.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Zamawiający, Gmina Lipnica Wielka, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana 

została oferta nr 1 złożona przez Firmę Remontowo-Budowlaną Ryszard Smoleń, 34-745 Spytkowice 564 

1) – cena: 109.028,54  PLN brutto       2)  - okres gwarancji : 60 miesięcy  

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były: cena oraz okres gwarancji. Oferta 

otrzymała liczbę punktów 95,00 pkt., obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale 17 siwz. 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta:                  

                                                                                               

Nr oferty 
Nazwa (firma)  

i adres wykonawcy 
Cena brutto 

Okres gwarancji Liczba  
punktów w  
kryterium 

„cena”  waga 
kryterium max. 

95 pkt 

Liczba  
punktów w  

kryterium „okres 
gwarancji” waga 
kryterium  max. 5 

pkt  

Łączna 
liczba 

punktów 

1. 
Firma Remontowo-
Budowlana  
Ryszard Smoleń 
34-745 Spytkowice 564 

109.028,54 60 miesięcy 
95,00 pkt 0,00 pkt 95,00 

 

INFORMACJA O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH 

Zamawiający zawiadamia, że z udziału w postępowaniu zostali wykluczeni następujący wykonawcy:  nie dotyczy 

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH 

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:  nie dotyczy  

INFORMACJA O TERMINIE, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA 

Zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 

art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - 

w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8. Zgodnie z art. 94. ust. 2 pkt 1 ppkt a ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 

przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu 

przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną  ofertę. 


