
Nr sprawy Zp. 271.2.2011                                                      Murów, dnia 04.05.2011r.

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. 
Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn zm ) Zamawiający – Gmina Murów informuje, iż w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia 
publicznego pn.:  „Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej  nr 101 502 O w 
Radomierowicach  ul.  Wolności”-   zgodnie  z  ogłoszeniem  zamieszczonym  w  Biuletynie 
Zamówień Publicznych ( numer ogłoszenia 106777-2011; data zamieszczenia 05.04.2011r.) 
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.
Zamawiający  dokonał  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  niepodelgających  odrzuceniu. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert.
Nr
oferty

Firma ( nazwa) lub
Nazwisko oraz adres
 wykonawcy

Streszczenie  spełniania 
warunków udziału w
postępowaniu i
 oceny ofert

Liczba 
punktów w
 zakresie
 kryterium 
oceny
 oferty

Łączna
 liczba
 punktów

1. Zakład Budownictwa
Ogólnego I Inżynierii
Wodnej inż. Stanisław
Łojko  48-340  Głuchołazy 
ul. Chrobrego 8

Wykonawca został
 wykluczony z
postępowania na
 podst. art.24 ust. 2
 pkt.2

------------- ---------

2. „REMOST” Z. Mrozek, H. 
Mrozek, K. Mrozek Spółka 
Jawna  46-300  Olesno  ul. 
Wielkie Przedmieście 26 

Wykonawca  spełnia 
warunki udziału w
postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu

100 100

3. Bud- Bau Opole Sp. z o.o. 
46-020  Czarnowąsy  ul. 
Jagiełły 39

Wykonawca  spełnia 
warunki udziału w
postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu

73,24 73,24

4. Przedsiębiorstwo 
Handlowo-  Usługowe 
„GRALA” Elżbieta Grala 
63-604  Baranów  ul. 
Młyńska 5

Wykonawca został
 wykluczony z
postępowania na
 podst. art.24 ust. 2
 pkt.2

---------- --------



Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
ustalono iż oferta nr  2  firmy „REMOST” Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna 
46-300 Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26   odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 
w  Ustawie  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  została  oceniona  jako 
najkorzystniejsza  w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje o wykluczeniu z postępowania Wykonawcę  Nr 1 Zakład Budownictwa Ogólnego 
I Inżynierii Wodnej Stanisław Łojko 48-340 Głuchołazy ul. Chrobrego 8
 na podstawie art.  24 ust.  2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.  Wykonawca nie wniósł 
wadium do upływu terminu składania ofert. Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w 
postępowaniu podlega odrzuceniu.
Wykonawcę nr 4 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „GRALA” Elżbieta Grala
 63-604 Baranów ul. Młyńska 5
na  podstawie  art.  24  ust.  2  pkt  2  Prawa zamówień  publicznych.  Wykonawca  nie  wniósł 
wadium do upływu terminu składania ofert. Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w 
postępowaniu podlega odrzuceniu.
Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po 
upływie  5  dni  lub  10  dni  od  dnia  przesłania  niniejszego  zawiadomienia  o  wyborze 
najkorzystniejszej oferty ( w zależności od sposobu przekazania zawiadomienia).

                                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                                /-/ Andrzej Puławski


