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ogłoszenie o wyniku postępowania

Wykon awcy wg rozdziel n ika

dotyczy: postępowania przetargowego - .: ,,odnowa miejscowości Luszyn poprzez
zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości Luszyn''.

ZamawiĄący - Gmina w Pacynie, zgodnie z art.92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo zamówień publicznych z póżn. zmianami (tekst jedno|ity -
Dz'U. z2013 roku, poz. 907) informuje, ze w wyniku postępowania pzetargowego W
trybie pzetargu nieograniczonego na rea|izację zadania,,odnowa miejscowości Luszyn
poprzez zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości Luszyn''
wybrano ofertę złoŻonąprzez: FRANGE - GosT Sp. z o.o., u!. Kutnowska 102, o9.5oo
Gostynin
Uzasadnienie:
Na podstawie kryterium okreś|onego w S|WZ za najkorzystniejszą uznano ofeńę złożnną
przez w/w firmę za cenę brutto: 259.622,89 zł
ofeńa zawierała najniŻszą cenę spośród ofert, nie pod|egających odrzuceniu'
W załączeniu przesyłamy druki: ,,Zbiorcze zestawienie ofert,' i ,,Streszczenie oceny i
porównania złożony ch ofert''.

Jednocześnie Zamawiający informuje o wyk|uczeniu z postępowania Wykonawcy: Firma
Hand|owo.Usługowa ,,|Tc'' Jabłońska Angelika , Baruchowo 8A, 87-821Baruchowo.

Uzasadnienie prawne:
Art'24 ust.2 pkt 4) ustawy - Prawo zamówień pub|icznych
Uzasad n ien ie faktvczne :
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
JednoczeŚnie stwierdza się na podstawie udzie|onego wyjaśnienia (w odpowiedzi na
wezwanie z dnia 30'04.2014 r.), lŻ nie zachodzą pzesłanki uzasadniające do zatzymania
wadium.

ofertę Wykonawcy wyk|uczonego uznaje się za odzuconą . art' 24 ust' 4 ustawy _Pzp

W ce|u podpisania umovvy o rea|izację zamówienia, zapraszamy uprawnionych
przedstawicie|i wybranego wykonawcy do siedziby Urzędu Gminy w Pacynie, u|. Wyzwo|enia
7, w dniu 15.05.2014r., o godz. 10.00. Przypominamy, ie przed podpisaniem umowy
zobowiązani są Państwo do wniesienia zabezpieczenia na|ezytego wykonania umowy, W
wysokoŚci 10% ceny ofertowej brutto.

Rozdzielnik:
1. Firma Handlowo-Usługowa,,lTC'' Jabłońska Ange|ika , Baruchowo 8A, 87-821
2.,,NOVA -Jerzy Łebski'', u|. PowstańcÓw2,99400 Łowicz
3. P.H.U. ,,MM" Anna Bartosiak, u|. Łukasiewicza27,09-541 Pacyna
4. FRANCE - GOST Sp. z o.o., ul. Kutnowska 102,09-500 Gostynin
5. Pzedsiębiorstwo RobÓt InŻynieryjnych,,R|MEX'' Janusz Fre|ek, u|. Agrestowa 1c, 09-402 Płock


