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ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK

WSZYSCY OFERENCI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie ań. 92 ust' 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień pub]icznych (Dz' U' z 2015 ('

poz' 2164 olaz z 2016 r' poz' 831 i 996) zwanej W dalszej części 'ustawa Pzp''' zawiadamiam Państwa' że w
postępowaniu o udŻielenie Żamówienia publicznego prowadzonym przez Gminę Kłobuck W prŻetargu

nieograniczonym, opublikowanym na pońalu Ulzędu ZamóWień PublicŻnych pod numerem 322023 - 2016 z
dnia 12.10'2016l' pod nazwą: ,,Przebudowa drogi gminnej u!' olszowiec (nr 470130s) na odcinku od ul.
Tartakowej do fozwidlenia ul. olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia
drcgowego w miejscowości Borowianka" do realizacii została wvbrana ofeńa firmv:

Przedsiębiorstwo Hand lowo-usługowe
,,LARIX" Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11,
42-700 Lubliniec

cena oferty za realizację całości Żamówienia wynosi: t 349 938,08 zł
(słownie: milion tŻysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem zł 08/100)

Zadeklarowany okres gwarancji Wynosi 72 miesięcy.
Zadeklarowane skrócenie terminu realizacji zadnia o 30 dni

UZASADNIENIE !'VYBORU:
Ńiniejsze postępowanie prowadzone było W ''proceduŻe odwróconej"' Zgodnie z zapisami ań' 24aa ustawy
Pzp Zamawiający w pieMszej kolejności ocenił Żłożone ofeńy pod kątem pżesłanek odrzucenia ofeńy oraz
każdą z nich plzyznat punkty zgodnie z przewidzianymi w SlWZ kryteriami oceny ofeń'
W dniu 08'11 2016 l' spożądzonv został ''RANK|NG 

oFERT"' W którym ofeńa nr 3 firmy PH.U. ''LAR|X'' sp.
z o.o. z siedzibą p|zy ul. Klonowej 11, 42-700 Lubliniec Żostała oceniona jako najkorzystniejsza
(up]asowała się na najwyższej pozycji rankjngowej) Następnie poproszono Wykonawcę' by przesłał
Zamawiającemu dokumenty i ośWiadczenia pot\łierdzające' że spełnia postawione warunki udziału W
postępowaniu oraz Źe nie podlega Wykluczeniu z postępowania'

PEesłane dokumenty potwierdziły' że Wybrana ofeńa odpowiada Warunkom określonym W specyfikacji
istotnych WarunkóW zamóWjenia' uzyskała maksymalną liczbę punktów W oparcil] o podane kMeria wyboru
oraŻ jest zgodna z pŻepisami ustawy Prawo zamóWień publicznych'

Zestawienie złożonych ofeń wraz z punktacją przyznaną ofeńą W każdym kryterium:

Kłobuck dn' 17.11.2016

FlRlłA (NAzWA)$"rKoNAwcY
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Pżedsięb'o.stwo HandlowÓ Usługowe
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W postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy oraŻ nie odŻ ucił żadnej oferty'

Ponadto informuję, że zgodnie z treścią ań' 94 ust' '1 pkt' 2 ustawy Pzp' umowa może zostać Żawańa W dniu
23 listopada 2016 r. w sredzibie Zamawiajacego.

Dziękujemy Państwu za udział w niniejszym postępowaniu'
BURMiSTRŻ d,oBUcKA

^.41Jerzg Vdlrzeuski


