
 
RP 3/RB F1/06/2010                                                                   Kielce, 2010-07-01 
  
 
                                  ZAWIADOMIENIE/ OGŁOSZENIE  

 

                        O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RP 3/RB 
F1/06/2010. Nazwa zadania: Remont i modernizacja Filii Nr 1 MBP Kielce 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowe "HEWANAG" Andrzej Kęcki, z siedzibą : 

25-563 Kielce ul. Zagnańska 220A 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złoŜył waŜną ofertę która była najkorzystniejsza cenowo i 
otrzymał w jedynym kryterium CENA - 100pkt. 
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 
 
1.W prowadzonym postępowaniu złoŜono następujące oferty: 
 
Lp.:    1 
Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Andrzej Kęcki 

Adres Wykonawcy:              25-563 Kielce ul. Zagnańska 220A 
Cena oferty brutto:           139297,98zł, słownie złotych: sto trzydzieści dziewięć dwieście  

dziewięćdziesiąt siedem 98/100 
Liczba pkt. w kryterium cena:   100pkt 

 
Lp.:   2 
Nazwa wykonawcy:              Zakład Usług Remontowo-Budowlanych "Wi-BUD" 
Adres Wykonawcy:              25-561 Kielce ul. Witosa 78D 
Cena oferty brutto:           156654,17zł, słownie złotych: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy 

sześćset pięćdziesiąt cztery 17/100 
Liczba pkt. w kryterium cena:    89pkt 

 
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone Ŝadne oferty. 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, Ŝe podpisanie umowy moŜliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności   po 
upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 
Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą. 
 
Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności odrzucenia oferty wykonawcy. W pozostałych 
przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 



Zamawiającego o: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w 
niniejszym postępowaniu, lub 
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 
drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeŜeli zostało 
ono przesłane pisemnie. 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.). 
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