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ZAWIADOMIE|{IE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTI\IEJSZEJ OFERTY

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego pn: ,,Przebudowa układu technologicznego Stacji
Uzdatniania Wody wruz z niezbędną infrastrukturą technicznąw miejscowościDorohu§k" w
ramach Regionalnego Programu Operaryjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

DzińĄąc na podstawię art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia}9 stycznia 2004 Prawo zarrlówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 7579 zę zm.) Gminny Zal<ład Obsługi Sp. z o.o.
w Dorohusku uprzejmie informuj e, że w prowadzonym
postępowaniu wybrano do realizacji
-Wykonawcę
zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożanąprzez
ITYDRO-PARTNER Sp. z o.o.o ul. Gronowska 4ao 64-100 Leszno
:

zestawienie ofeń:
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I{YDRO_PARTNER Sp. z o.o.,
ul. Gronowska 4a

60,00

5,00

12,00

77,00

64-100 Lęszno

uzasadnienie wvboru:
W prowadzonym poĘpowaniu Zamawiający zastosował art. 24aa ustawy Pzp, W prowadzonym
postępowaniu wpłynęła1 oferta. Po przeprowadzonym badaniu oferta zostńa vznana za zgodną z
treściąSpecyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który,na podstawie art. 26 ust.2
został wezwany do ńożęnia dokumentów, zo§ń uznany za spełniający warunki udziału w
postępowaniu. Wybrana ofeńa przedstawia najkorzystniejszy bilans w kryteriach i zostaje vzflana
za najkotzystniej szą w prowadzonym postępowaniu,
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą
umowy w terminie zgodnym z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy PZP.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.
publicznych araz Kodeks Cywilny.

w

sprawie terminu podpisania

9I ust, 1

i

ust.

2 Prawa

zamowień

Środki ochrony prawnej :
Od niniejszej decyĄi przysługują środkiochrony prawnej określone w dziale VI ustawy
z dnia29 sĘczńa2004 r. Prawo zamówienpublicznych (Dz. U. zż017 r. poz. 1579 ze zm.)
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