
                                           Przyrów, dnia 18.09.2020r. 

Nr PLP.271.6.2020 

  

 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n 

,,ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA CELÓW 

REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI  PRZYRÓW UL. ŚW. MIKOŁAJA”                           

- Budowa altan i małej architektury 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:  

KABEX MiK Bogunia Sp. J. 

ul. Żurawska 41,   
42-253 Janów 
Uzasadnienie prawne: zgodnie  z  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp.   
Uzasadnienie faktyczne:  wybrana oferta w ,,procedurze odwróconej’’(art.24aa) spełnia 

wszystkie warunki i wymagania zamawiającego dot. kryteriów oceny ofert określonych w 

SIWZ, nie podlega odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów  tj. 100p.                                                

Wykonawca najwyżej oceniony wykazał brak podstaw wykluczenia w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W  tym  stanie  rzeczy  należy  uznać,  że  oferta  

w/w Wykonawcy  jest  najkorzystniejsza. 

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert; 
 

 

Lp.                          

 

 

Nazwa 

wykonawcy 

 

 

Adres wykonawcy 

 

Cena oferty 

brutto 

Liczba pkt. 

w 

kryterium 

cena 

liczba pkt. 

w 

kryterium 

okres 

gwarancji 

Ocena 

punktowa   

Kolejność 

ofert wg 

kryteriów 

oceny 

1 KABEX MiK 

Bogunia Sp. J. 

ul. Żurawska 41,                

42-253 Janów 

 

227 550,00 60,00 40,00 100,00 

 

I 

2 IMSTUDIO.PL 

Marcin Waśko 

ul. Fredry 2, 

 33-300 Nowy Sącz 

234 900,00 58,00 40,00 98,00 

 

II 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po 

dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) odrzucenia oferty wykonawcy 



W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym 

postępowaniu, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem 

lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli 

zostało ono przesłane pisemnie. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 

prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 

 

 

BIP 

a/a 

 

 

 


