Urząd Gminy Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Pismo: RIiD.271.10.5.2013

Gnojnik dnia: 2013-10-04

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg
nieograniczony na:

Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych na budowę sieci
wodociągowej oraz z przyłączami domowymi, zbiornikami
wyrównawczymi, pompowniami na terenie Gminy Gnojnik
wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:
MGGP Projekt Sp. z o.o.
ul. Lea 112, 30-133 Kraków

Partner konsorcjum:
MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów

na: Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych na budowę sieci wodociągowej oraz
z przyłączami domowymi, zbiornikami wyrównawczymi, pompowniami na terenie Gminy
Gnojnik wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę za cenę 553 500.00 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr
tematu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

100,00

100,00

71,43

71,43

Konsorcjum firm:
1

MGGP Projekt Sp. z o.o.
ul. Lea 112
30-133 Kraków

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów
(3)

1

Firma Projektowo-Usługowa PROINSTAL
ul. Tadeusza Kościuszki 81A
34-600 Limanowa
(4)
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1

EKO-PROJEKT Zakład Usługowy Projektowanie i Nadzory Inwestorskie
Grzegorz Szczepański
ul. Głęboka 28
37-200 Przeworsk
(2)

65,41

65,41

1

Eko-Konsulting-Projekt CONSEKO - BBM - DESIGN S.A.
ul. Wiedeńska 114
30-147 Kraków
(1)

43,69

43,69

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: nie dotyczy
Zamawiający wykluczył z postępowania: nie dotyczy
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach
i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

System ProPublico © Datacomp

