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ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
„Przebudowa kąpieliska otwartego wraz z niezbędną  infrastrukturą  wewn ętrzną"  

1. Działaj ąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówie ń  publicznych Zamawiaj ący informuje, 
że w prowadzonym post ępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsza ofert ę  
złożoną  przez trm ę : 
Techbud sp. z o. o. 
ul. Kępska 6 
45-129 Opole 

Uzasadnienie wyboru: korzystna cena. oferta niepodlegaj ąca odrzuceniu. 
Podstawą  prawną  dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny: 

W prowadzonym post ępowaniu złożono następuj ące oferty: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Tenain wykonania 

F.H.U. FEWA"IERM Ferdynand Czuba & Waldemar 1 664 584,01 z ł  netto Od podpisania urnowy 3 miesi ące 
Czuba Spó ł ka Jawna 2 047 438.33 zł  brutto 
Chojnik 88 
336-180 Gromnik  

2 Teehbud Sp. z o. o. 1 583 793,24 z ł  netto Od podpisania urnowy 3 miesi ące 
ul. Kępska 6 1 948 065.69 zł  brutto 
45-129 Opole  

Streszczenie oceny i porównanie z łożonych ofert: 

Numer 
oferty 

. 	- Nazwa (timia) 	adres wykonawcy Liczba pkt w 
 kryterium cena  Razem 

F.H.U. FEWATERM Ferdynand Czuba & Waldemar Czuba Spó łka 
Ja\na 

9i 
 

- -- 
. ł  

Cholnik 88 
336-180 Gromnik  
leehhud S. Z O. O. 

2 ul. Kępska6 100.00 100.00 
45-129 Opole  

2. Działaj ąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówie ń  publicznych Zamawiaj ący 
informuje, że w prowadzonym post ępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. 
3. Działaj ąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień  publicznych Zamawiaj ący 
informuje, że w prowadzonym post ępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni wykonawcy. 
4. Dzialąj ąc na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówie ń  publicznych Zamawiaj ący 
informuje, że podpisanie umowy z wy łonionym wykonawcą  możliwe będzie po dope łnieniu 



wszystkich formalno ści tj. po 24.04.2013 r. 

Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji Zamawiaj ącego. Wykonawcy przys ługuj ą  środki ochrony prawnej 
(Odwołanie, Skarga do S ądu) wobec czynno ści: 

1) wykluczenia wykonawcy o udzielenie zmówienia 
2) odrzucenia oferty wykonawcy 

W pozostałych przypadkach odwo łanie nie przys ł uguje. 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwo łania poinformować  
Zamawiaj ącego o: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynno ści podjętych przez zamawiaj ącego w niniejszym 
postępowaniu, lub 

2) zaniechania czynno ści, do której zamawiaj ący jest zobowiązany na podstawie ustawy, na 
które nie przys ługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 
drogą  elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono 
przesłane pisemnie. 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zn ąjduj ą  się  w Dziale VI Prawa zamówie ń  
publicznych „Srodki ochrony prawnej", art. Od 179 do 198g (L j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 
zp. zm.) 
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