Naa.va zadania:

"Rewitalizaqia górek saneczkowych w Rawiczu"
nr sprawy

osi&2710.1.2016

Rawicz, dnia 21.12.2016 r.

osiR.2710.1.2016

ZAWIADOMIENIE
o WYBoR;ZE NAlKoR;zYsTNIĘlszEJ oFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 usbwy z dnia 29 śrycznia2OO4 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. pz. 2164 z pżn. zm.) Zamawiający - OŚrodek Sportu i Rekeadi w Rawiczu ul. Spokojna la,

63-900 Rawia

zawiadamia o wyboze najkorzystniejszej

ofeĘ w pzetargu

nieograniczonym na:

.Rewitalizację górek saneczkowych w Rawiczu"
złożonejprzez:
Marek żurek-

Zakład Usług Ogólnobudowlanych
,,MAŻUR"
ul. Gajowa 1 .
63-900 Rawicz

uzasadnienie wyboru ofertv:

W prowadzonym postępowaniu złożono pięc ofeĘ Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonychofeft
niepodląająrych odrzuceniu.
Na @stawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz kryteriów
oceny ofert (cena oraz okes gwarancji i rękojmi) ustalono, że wybrana przez Zamawiającego ofefta odpowiada
wymaganiom okeślonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru - cena oraz

okes gwarancji i rękojmi.

Zamawiająqy dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Zesbwienie złożonych ofeft wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofeft pzedstawia poniższa tabela:
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63-820 Piaski
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63-900 Rawicz
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Marek ZurekZakład UsłUg ĘÓlnobudowlanych
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"MAZUR"

ul. Gajowa 1
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prowadzonym postępowaniu: nie wykluczono Wlkonawqy

ani nie odzucono żadnej oferĘ, nieustanowiono

dynamicznego systemu zakupów, nie zaistniały pzesłanki do unieważnienia postępowania.

Zawiadomienie

o

wyboae najkornystniejszej

www.osir. rawicz.ol, zakładka,, BIP"

ofeĘ Zamawiająry zamiszea na

Ośrodek Sporfu i Rekreocji w Rowiczu, u|.Spokojrm 1o, ó3-900 Rowicz tel. (ó5) 54ó-2ó-3ó

stronie

Foks (ó5) 546,72-58

