
                                            

Bałtów, dnia 28.12.2016r.

Nr sprawy: 99/2016

ZAWIADOMIENIE 

O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) określonego w art. 4 pkt. 8.

1.  Działając  na podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  1  oraz  art.  94 ust.  3  Prawo  zamówień  publicznych 
zamawiający  informuje,  że  w  prowadzonym  postępowaniu  ponownie  dokonał  wyboru 
najkorzystniejszej oferty na w/w usługę.
Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą  ofertę złożoną przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Społeczne „Allozaur” Sp. z o.o. Bałtów 170 a 27-423 Bałtów

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  w  dnu  20.12.2016  r.  tj.  VISTYLO Monika  Bugaj  ul.  
Kossobudzkiego 2/14 09-400 Płock (liczba punktów 90), odstąpił od podpisania umowy na wykonanie 
zamówienia  pn.  „Zakup,  dostawa  i  montaż  drewnianej  obudowy  grzejnikowej  do  Punktu 
Przedszkolnego  w  Bałtowie  w  okresie  realizacji  projektu  nr  RPSW.08.03.01-26-0038/15  pn.  „Mali 
odkrywcy na start”.

 2. Z uwagi na to, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono n/w oferty

Numer 
oferty

Nazwa Oferenta Kryterium „cena brutto” Kryterium 
„termin 

płatności”

Razem

1. VISTYLO  Monika 
Bugaj  ul. 
Kossobudzkiego 
2/14 09-400 Płock

Cena brutto: 2 533,80 zł
Cena  oferowana  minimalna 
brutto: 2 533,80 zł
Liczba punktów: 80 pkt

10 pkt 90 pkt
(odstąpiłod 
podpisania 
umowy)

2. Przedsiębiorstwo 
Społeczne 
„Allozaur” Sp. z 
o.o. Bałtów 170 a 
27-423 Bałtów

Cena brutto: 3 874,50 zł
Cena  oferowana  minimalna 
brutto: 2 533,80 zł
Liczba punktów: 52,32 pkt

20 pkt 72,32 pkt

Zamawiający wybrał do realizacji przedmiotowego zamówienia kolejną ofertę  o najwyższym bilansie 
punktowym, spośród pozostałych ofert tj. ofertę wykonawcy: Przedsiębiorstwo Społeczne „Allozaur” 
Sp.  z  o.o.  Bałtów  170a  27-423  Bałtów.  Podstawę  wyboru  stanowi  art.  94  ust.  3  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz.U.2013.907 z późn. zm.),  zgodnie z którymi 
Zamawiąjący,  dokonał  wybory  najkorzystniejszej  oferty  spośród  pozostałych  ofert  bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
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3. Zamawiający informuje, że wprowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.  

O miejscu i terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony 
telefonicznie.

Bałtów, 27.12.2016 r.
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