
Gminne Centrum Kultury w 
ul.Prucjnjcka 35, 48-210 Biała 

NIP 755-18-50-229 
tel.77 4387025 

Biała, dnia 22 kwiecień  2014r. 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zaprojektowanie oraz wybudowanie 
zjeżdżalni basenowej 1-torowej na k ąpielisku miejskim w Białej "  
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówie ń  publicznych Zamawiaj ący informuje, 
że w prowadzonym post ępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsz ą  ofertę  
złożoną  przez firmę : 
BasenComplex Łukasz Adamski Sp. K 
ul. 10 Studencka Dywizja Zmechanizowana 4 
45-828 Opole 

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

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

Numer 
Oferty 

Nazwa (firm 	i a) 	adres wykonawcy Cena Termin wykonania 

BasenComplex Łukasz Adamski Sp. K od daty podpisania umowy 
ul. 10 Studencka Dywizja Zmechanizowana 4 195 570,00 z ł  brutto do 20 czerwca 2014 r. 
45-828 Opole  

2 Instalacje Wod-Kan., CO., Gaz „INSANT" mgr 232 470,00 zł  brutto od daty podpisania umowy 
Tomasz Bryś  do 20 czerwca 2014 r. 
ul. Malinowa 19 
46-300 Olesno  

3 Konsorcjum firm: od daty podpisania umowy 
1. Firma Mazur Spó łka z o.o. Sp. K 266 910,00 zł  brutto do 30 wrze śnia 2014 r. 
ul. Szyby Rycerskie 1 
41-909 Bytom 
2. Firma „Mazur" Piotr Mazur ul. Szyby Rycerskie 1 
41-909 Bytom  

Streszczenie oceny i porównanie z łożonych ofert: 

Numer Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Liczba pkt w Razem 

oferty  kryterium cena  

BasenComplex Łukasz Adamski Sp.  K 
ul. 10 Studencka Dywizja Zmechanizowana 4 100.00 100.00 
45-828 Opole  
Instalacje Wod-Kan., C.O., Gaz „INSANT" mgr Tomasz Bry ś  

2 ul. Malinowa 19 84.13 84.13 
46-300 Olesno  
Konsorcjum firm: 
1. Firma Mazur Spó łka z o.o. Sp.  K 
ul. Szyby Rycerskie 1 
41-909 Bytom 

7" 27 -). 73.27  

2. Firma „Mazur" Piotr Mazur ul. Szyby Rycerskie 1 
41-909 Bytom  

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówie ń  publicznych Zamawiaj ący 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 



3. Działaj ąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówie ń  publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym post ępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni wykonawcy. 
4. Działając 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 dopełnieniu 
wszystkich formalno ści tj. po 24.04.2014 r. 

Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji Zamawiaj ącego, Wykonawcy 
(Odwo łanie, Skarga do S ądu) wobec czynno ści: 

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

W pozostałych przypadkach odwo łanie nie przys ługuje. 
Wykonawca mo że w terminie przewidzianym do 
Zamawiającego 0: 

przysługują  środki ochrony prawnej 

wniesienia odwo łania poinformowa ć  

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynno ści podj ętych 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  elektroniczn ą, lub 10 dni od dnia przes łania niniejszego zawiadomienia, je żeli zostało ono 
przesłane pisemnie. 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduj ą  się  w Dziale VI Prawa zamówie ń  
publicznych „Srodki ochrony prawnej", art. Od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) 

Otrzymuj ą : 
1. Wszyscy uczestnicy przetargu 
2. BlP 
3. Tablica ogłoszeń  
4. A/a 


