Gniezno, dnia 15.11.2016 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przetarg nieograniczony: S.270.6.2016
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa dróg
wewnętrznych przy budynku Nadleśnictwa Gniezno” prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania
zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Gniezno” wprowadzony Zarządzeniem
Nr 6/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniezno z dnia 14.01.2016 r.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pózn. zm.).
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty.
Żaden wykonawca nie został wykluczony.
Oferty dwóch wykonawców zostały odrzucone.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę
złożoną przez: Firma Budowlana JATOM s.c. Janusz Pilichowski, Tomasz Łęcki ul. Wyszyńskiego 34 62-420
Strzałkowo.
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie warunki postawione w SIWZ i jest najkorzystniejsza z punktu widzenia
kryteriów oceny ofert (cena 80% + gwarancja 20 %).
Zestawienie ofert:

Nr
oferty

1
2

3.

Ilość przyznanych
punktów kryterium
(cena 80% + gwarancja 20
%)

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „CARO” ul.
Graniczna 2 62-070 Dąbrowa
Firma Budowlana JATOM s.c. Janusz Pilichowski, Tomasz Łęcki
ul. Wyszyńskiego 34 62-420 Strzałkowo
Konsorcjum w składzie: Lider: Firma Drogowa „ANDAR” s.c.
A.D. Białobrzyccy ul. Wodna 18 62-200 Gniezno; Partner: Firma
Remontowo Budowlano Drogowa Dariusz Białobrzycki os.
Kazimierza Wielkiego 14a/1 62-200 Gniezno

0,00
100,00

0,00

Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów regulaminu przysługują środki odwoławcze: przy zamówieniach, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro wykonawca może złożyć pisemny protest do
Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniezno w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia. Protesty załatwiane będą w terminie 7 dni od daty złożenia protestu.
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