
Nr sprawy ZP 3/2009

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot: post powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cen  w przedmiocieę ę  
zamówienia: „Dostawa materiałów do budowy sieci wodoci gowej w miejscowo ci Dzbenin” ą ś

Działając na podstawie art 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. Z 2007r. Nr 223  poz. 1655 z późn. zm.), Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Rzekuniu informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji 
zmówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Usługowo - Handlowe 
„HYDROBUD” Stefan Brzozowski

ul. Targowa 26 B
07-410 Ostrołęka

z ceną za całość zamówienia wartość netto  43 263,19 PLN 
z ceną za całość zamówienia wartość brutto 52 781,09 PLN 

Uzasadnienie wyboru:
– uzasadnienie prawne : art.91 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r PZP oraz Kodeks 

Cywilny
– uzasadnienie faktyczne: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt). Spełnia 

oczekiwania zamawiającego
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania 
umowy w terminie do dnia 24.06.2009r
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty Nazwa(firma) i adres 
wykonawcy

z ceną za całość 
zamówienia 
wartość netto

z ceną za całość 
zamówienia
 wartość brutto

2

P.P.U.H“HYDROBUD” ul. 
Targowa 26B, 07-410 Ostrołęka

43 263,19 52 781,09

1 Zakład Instalacji Sanitarnych 
„MRÓZ” Sp. J
ul. Bohaterów Westerplatte 5 07-
410 Ostrołęka

48 033,66 58 601,07

3 SANPROD PLUS Henryk 
Białczak, Grzegorz Puciata Sp. 
Jawna.
ul. Zawadzkiego 8, 07-410 
Ostrołęka

56 554,17 68 996,09



Punktacja przyznana ofertom spełniającym wszystkie wymagania
Nr 
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt.w kryterium cena 
(pkt-100)

RAZEM

2 P.P.U.H“HYDROBUD” ul. Targowa 26B, 
07-410 Ostrołęka

100 100

1 Zakład Instalacji Sanitarnych „MRÓZ” Sp. J
ul. Bohaterów Westerplatte 5 07-410 
Ostrołęka

90,06 90,06

3 SANPROD PLUS Henryk Białczak, 
Grzegorz Puciata Sp. Jawna.
ul.Zawadzkiego 8, 07-410 Ostrołęka

76,50 76,50

Środki ochrony prawnej
               Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych- dział VI “Środki ochrony prawnej”
Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku 
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest 
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art.27 
ust.1-3 stosuje się odpowiednio. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto 
lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
Protest uważa  się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że 
mógł zapoznać się z jego treścią.”
Odwołanie przysługuje od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
– wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
– opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
– wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
– odrzucenia oferty
Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, 
protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści 
odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego 
jest  równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu”  

mgr inż. Zbigniew Dąbrowski


