Ełk, 26.09.2008r.
Miasto Ełk
Numer sprawy: BZP-341/09/2008

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Opracowanie projektu zamiennego
przebudowy ul. Mickiewicza – II etap.
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych(t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), Miasto Ełk informuje, że w prowadzonym postępowaniu
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
„DREJPRO” Tomasz Drejer
ul. Parkowa 6
16-400 Suwałki
z ceną 256 200,00 PLN (brutto)
Uzasadnienie wyboru:
-uzasadnienie prawne; art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz
Kodeks cywilny
-uzasadnienie faktyczne; Jedyna ważna oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt) w jedynym
kryterium jakim jest cena. Spełnia oczekiwania Zamawiającego.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w
terminie do dnia 15.10.2008r.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena PLN (brutto)

1

„DREJPRO” Tomasz Drejer
ul. Parkowa 6
16-400 Suwałki

256 200,00

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w
prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w
prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Punktacja przyznana ofertom spełniającym wszystkie wymagania zawarte w SIWZ:
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
(cena – 100 pkt)

1

„DREJPRO” Tomasz Drejer
ul. Parkowa 6
16-400 Suwałki

100,00

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
„Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania
oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie
ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł
on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią”.

Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz

