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ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
Dostawa i ułożenie na gorąco wykładziny podłogowej PCV wraz z cokolikiem w 

pomieszczeniach budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej -
Curie przy al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach. 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27.07.2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach przy ul. W. Witosa 41 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

P AMON A Design Paweł K rakowiak , ul. Pocztowa 4/5, 46-100 Namysłów 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta spełniła wymagania SIWZ uzyskując najwyższą ilość punktów. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy Pzp oraz Kodeks Cywilny. 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
1. oferta nr 1 złożona przez - Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „BUDOMAS" 

Zbigniew Masłowski, Szymanów, ul. Lotnicza 48, 51-180 Wrocław 
Oferta otrzymała 90,95 pkt wg kryterium określonym w SIWZ : 
- cena - 85,95 pkt 

- okres gwarancji - 5,00 pkt 
2 oferta nr 2 złożona przez - MODERN Sebastian Piekarz, ul. Świerczewskiego 1/8, 

58-520 Janowice Wielkie 
Oferta otrzymała 81,42 pkt wg kryterium określonym w SIWZ : 
- cena - 77,42 pkt 

- okres gwarancji - 4,00 pkt 
3 oferta nr 3 złożona przez - P.H.U „BUD-MAR" Marzanna Janiszewska , 

98-210 Sieradz 2, Dzigorzew 37A 
Oferta otrzymała 43,38 pkt wg kryterium określonym w SIWZ : 

-cena . - 38,38 pkt 
- okres gwarancji - 5,00 pkt 

4 oferta nr 4 złożona przez - DAMAR Dariusz Jaworowski, ul. Żmigrodzka 36/28 
51-120 Wrocław 
Oferta otrzymała 86,09 pkt wg kryterium określonym w SIWZ : 

-cena - 81,09 pkt 
- okres gwarancji - 5,00 pkt 

5 oferta nr 2 złożona przez - PAMONA DESIGN Paweł Krakowiak, ul. Pocztowa 4/5, 
46-100 Namysłów 
Oferta otrzymała 100,00 pkt wg kryterium określonym w SIWZ : 

- cena - 95,00 pkt 
- okres gwarancji - 5,00 pkt 



2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w 
prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w 
prowadzonym postępowaniu nie wykluczono wykonawców. 
4 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że 

podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich 
formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia i wyborze 
najkorzystniejszej oferty tj. ok. 03.08.2016 r. 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego , wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 
( Odwołanie, skarga do Sadu) wobec czynności: 
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 
2) odrzucenia oferty 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie 
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym 
postępowaniu, lub 
2) zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawię ustawy, na 
które nie przysługuje 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 znajdują się w SIWZ oraz w Dziale VI 
ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej" (Dz. U. z 2015 r. poz 2164 
z p. zm.) 


