
 
Urząd Gminy w Rewalu       Rewal, dnia 2011-05-17 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 
  

Znak sprawy:  ID.271.12.02.2011     WYKONAWCY 

 

 
Dotyczy: DOSTAWA MATERIAŁU RO ŚLINNEGO DO NASADZE Ń W GMINIE REWAL 
 

ZAWIADOMIENIE 

Część A 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze 
oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w części 
A postępowania. 
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złoŜonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na 
podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 100 % cena 
(kryterium oceny ofert). 
 
Wygrała oferta nr 1 Szkółka KAŁAWA Sp z o.o., który spełnił wszystkie warunki udziału w 
postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
PoniŜej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i 
porównaniem złoŜonych ofert wraz z przyznaną punktacją. 

Numer 
oferty 

 Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy 
 

 Cena oferty brutto zł 
 

CENA 100 % 
Ilość punktów 

1 Szkółka KAŁAWA 
Pniewo 1 

66-300 Międzyrzecz 

101.950,92 100,00 

    

Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w 
przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy ww Ustawy, nastąpi w terminie 18.05.2011 r.  

 

Część B 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze 
oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w części 
B postępowania 



 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złoŜonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na 
podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 100 % cena 
(kryterium oceny ofert). 
 
Wygrała oferta nr 1 Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Józef Mendla, który spełnił wszystkie warunki 
udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
 
PoniŜej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i 
porównaniem złoŜonych ofert wraz z przyznaną punktacją. 

Numer 
oferty 

 Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy 
 

 Cena oferty brutto zł 
 

CENA 100 % 
Ilość punktów 

1 Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze 
Józef Mendla 

Radawie  ul. Opolska 31 
46-048 Zębowice 

128.490,00 100,00 

    

 

Jednocześnie informujemy, Ŝe Zamawiający na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp 
Zamawiający uniewaŜnia postępowanie w części B przedmiotowego przetargu z 
uwagi na fakt, Ŝe cena jaką zamierzał przeczyć na sfinansowanie zadania, w wysokości 
110.000,00 zł brutto, przewyŜsza kwotę najkorzystniejszej oferty, wysokości 128.490,00 zł 
brutto. 

 

 

                                                                     ............................................................ 
Za Zamawiającego  
 
Sekretarz Komisji Przetargowej 
Tomasz Bartkowski  


