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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie ań' 92 ust' 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamÓWień publicznych zawiadamiam
Państwa' Ze w postępowaniu W sprawie udzie|enia ZamóWienia publicznego na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorcm autorskim dla zadania inwestycyjnego pt.:

"Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Ustronna, Boczna, Miła, Ładna i Prosta W Kłobucku'' -
postępowanie lll, ogłoszonego W BZP pod nr 84262 - 2016 z dnia 11'04'2016 r'

do realizaciizostała wvbrana ofeńa firmv:

WEGA - SELECT s.c.
Al. Wyzwolenia 9 lok. 31
42-224 częs|ochowa

Cena brutto olerly za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim

d|a zadania inwestycyjnego pt.'. ,,Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Zabiej w Kłobucku''
Wynosi: 8.964,24 zł.

Kłobuck dn' 17 '05'2016

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia'
o podane kryteria wyboru oraz iest zgodna z

UZASADNIENIE WYBORU:
Wybrana ofeńa odpowiada warunkom określonym
uzyskała maksyma|ną liczbę punktów w oparciu
przepisami ustawy Prawo zamÓwień publicznych.
Do postępowania przetargowego została złoŻona dwie ofeńy:
oferta nr 1: Pracownia Projektowa ATTYKA Piotr Kędzierski' ul. E|snera 4h' 42-218 Częstochowa
ofeńa nr 2: WEGA _ SELECT s'c' Al' Wyzwolenia 9 lok' 31 , 42-224 Częstochowa
oferta Wykonawcy: Pracownia Projektowa ATTYKA Piotr Kędzierski, u|. E|snera 4h,42'218
Częstochowa' została odrzucona na mocy ań' Nr 89 ust'1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca W swojej ofercie nie zadektarował terminu płatności faktury. Ponieważ termin płatnoŚci

faktury byłjednym z kryterióW Wyboru oferty, to uchybienie to nie podlega poprawie (ewentualna
poprawa prowadziłaby do istotnej Zmiany treści oferty).
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Umowa W sprawie zamÓwienia publicznego moŻe być zawal1a nie wcześniej niŻ 23.05'2016r'
Dzięku'1emy Państwu za udział w niniejszym postępowaniu'

W postępowaniu postawione Warunki spełniła i ocenie podlegała Więc jedna ofeńa'

WEGA - SELECTS c
A. Wyzwolenia I lok 31
42 224 CŻęstochawa


