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ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamÓwienia publicznego.'Numer sprawy. CRZPllPolEN2)l1g'
Nazwa zadania: Wykonanie prac modernizacyjnych

1. Działając na oodstavrie art.92 ust' 1 pkt. 1) Prawa zamowień publicznych zamawiający
informuje, ze W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamowienia najkorzystniejszą
ofeńę złcŻoną przez wykonawcę:

ZRB ISławomir Zietski' ul. Etiudy Rewolucyjn ej 44t41' O2-643Warszawa

Uzasadnien!e wybor"u:
oferta najkorzystnlejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie
kryteriow oceny ofeń okreŚlonych Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. ofeńa
otrzymała najwyzsza liczbę punktow Ę 1q0 zgodnie ze wzorarni opisanymi w Specyfikacji
istotnych warunkour zamowienia.

W prowadzonym postepowai'liu złozono następujące oferty

Lp.: i.
Nazwa wykonawcy: ZRB Sławomir Zielski
Adreswykonawcy: ul. EtludyRewolucyjnel44141,02-643Warszawa
Cena ofeńy brutto: Część l - 196 832,74zł
Częśc ll _ 48 998,88 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100
Łączna punktacja:
100

Lp': Ż.
Nazwa wykonarvcy: ERB(,!D
Adres wykcnawcy: ul" N/lrÓwcza 229,04-697 Warszawa
Cena oferty brutto: Częśc l - 273 010'03 zł
Liczba pkt. w kryterium cena:72
Łączna punktacja: 72

I p[ $rodki ochror:y prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(odwcłanie, $kanga do Sądu) wobec czynności:



1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamowienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
3) wyboru najkorzystniejszej oferty 

.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może rowniez w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowac
zamawiająceEo o.

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przezzamawiającego w niniejszym
postępowaniu, lub

2) zaniechaniu czynności, do ktorej zarnawiĄący jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na ktore nie przysługu.je v; ni;liejSZym postępowaniu odwołanie.

Ternrin wiriesienia odwołania / pizesłania wymienionej powyzej informacji' 5 dni od dnia
przesłania nini,ąszego zawlaciomienia przy uzyciu Środkow komunikacji elektronicznej, lub 10
dni od dnla przesłania n:lliejszego pisma, jezeli zostało. ono przesłane w inny sposob.
lnformac;e dotyczące środkow ocŁrrony prawnej znajdu1ą się w Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia oraz v' Dziale Vl Prawa zamoWień publicznych ,,Środki ochrony prawnej", ań. od
'179 oo 19E9.
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