Nadleśnictwo Trzebież

Zalesie, 05.11.2019
Zn. spr.: SA.270.2.8.2019

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Szanowni Państwo
Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Trzebież działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843 ze zm., dalej „PZP”) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Przywrócenie przejezdności leśnych dróg
gruntowych w Nadleśnictwie Trzebież w 2019 roku”.
Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Zakład Remontów Dróg Gruntowych
J.K. Bocheńscy s.c.
ul. Sasankowa 12, Miękowo
62-005 Owińska
Cena: 146 400,00 zł netto, 180 072,00 zł brutto.
Termin realizacji zamówienia: 30.11.2019 r.
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta Wykonawcy nie została odrzucona. Oferta uzyskała 100 pkt na podstawie
kryteriów oceny ofert. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu
oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona przez niego oferta jest
najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit.a PZP.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia”.
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ul. Sasankowa 12, Miękowo
62-005 Owińska

PUNKTÓW

1. Cena – 29,28 pkt
2. Termin realizacji zamówienia – 20,00 pkt

49,28 pkt

1. Cena – 52,29 pkt
2. Termin realizacji zamówienia – 40,00 pkt

92,29 pkt

1. Cena – 60,00 pkt
2. Termin realizacji zamówienia – 40,00 pkt

100 pkt

Jednocześnie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty oraz żaden Wykonawca nie
został wykluczony.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa powyżej jeżeli zachodzą okoliczności wymienione
w art. 94 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Równocześnie zawiadamiamy,
iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.
180 ust. 2 PZP. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182
oraz art. 180 ust. 4 PZP.
Z poważaniem
Tomasz Kulesza
Nadleśniczy
/Podpisano elektronicznie/
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