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Numer sprawy: GP.271.1.201 I

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
doĘcry: postępowania o udzielenie zamriwienia publiczne9o nr sprawy: GP.271.I.2011
ogłoszonego w Biuletynie ZamÓwier[ Publicznych w dniu 13.12.2011r, pod nr
423294-2011 na,,Sporządzanie projektrÓw decyzji o warunkach zabudowy i projekt w
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu miasta i gminy
Jędrzej w w 20t2 roku''

z dnia29
jednolity
Dz.U. z20|0r. Nr 113 poz.
stycznia 2004r. Prawo zamÓwieri publicznych (tekst
759 zpÓżn,zm.). zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, źze w prowadzonym przedmiotowym
postępowaniu wybrano do realizacji zamÓwienia najkorzystniejszą ofertę złoionąprzez..
1. Zamawiający, działając na podstawie art. 91 ust. I oraz art,9f ust. 1 ustawy

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,APP-IN" IWONA NOWACKA, UL.
B. CHRoBREGo 1/50' 28.300 JĘDRZEJoW
2. Uzasadnienie

wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęły trzy ofeĘ.
oferta spełniaławszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiadała wszystkim
wymaganiom określonymw SIWZ. oferta najtuhszaw przetargu. oferta otrzymała 100 pkt.

w

prow adzonym postępowaniu złożononastępujące oferty:
Kryteria oceny ofert wraz z
Firma (nanva) oraz adres
Nr
punktacią
Wykonawcy
oferty

3.

Cena oferĘ

BOZENA KONIECZNY, UL.

1.

f.

3.

WYszYŃsKlEGo 1311, 41.600
ŚwlĘTocHŁoWIcE
AUTORSKA PRACOWNIA
PROJEKTOWA ,,APP.IN''
IWONA NOWACKA, UL. B.
CHROBREGO 1/50,28-300
JĘDRzEJoW
PRACOWNIA
URBANISTYCZNA ,,AGO.
PRoJEKT'' s.c.BDŻENA
oRzEŁ' BARBARA z.MocH'
UL. BATOREGO 5, 47.404
RACIBORZ

pkt

Cena

-

100 pkt

Cena

-

100 pkt

100,00 pkt

165'00 zł

Cena

-

100 pkt

33,54 pkt

492,a0 zł

76,7 4

215.'00 zł

4. W przedmiotowym postępowaniu nie został' wykluczony iadenoferent oraz nie odrzucono
Żadnej oforty.

Na mocy art.92 ust. I pkt. 4 ustawy Pzp, zgodnie z postanowieniami wt.94 ust. 2 pkt. 3 lit.
a, ustawy Pzp, Zamavnający moie zaurrzęÓ umowę w sprawie zamÓwienia publicznego
ptzed upływem terminu o ktÓrym mowa w art. 94 ust. I p|<t.2.
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