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Bocki, dnia 2014-09-01
Nasz znak: BGK.271.7.2014
ZAWIADOMIENIE (OGLOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ O F E R T Y
Dotyczy: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego, numer sprawy:
BGK.271.7.2014, nazwa zadania: „Remont swietlicy wiejskiej w miejscowosci Nurzec"
Dzialaj^c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Wojt Gminy
Bocki informuje, ze w prowadzonym post^powaniu wybrano do realizacji zamowienia
najkorzystniejsz4 ofert? zlozon^ przez Wykonawcy: KOST - BUD Mariusz Kosinski 17-306
Dziadkowice, Korzeniowka 22
Uzasadnienie wyboru: oferta wybranego Wykonawcy sposrod zlozonych ofert otrzymala
maksymaln^ liczb^ punktow w oparciu o ustalone w SIWZ kryterium, zostata tym samym
uznana za najkorzystniejsz^.
Wybrany wykonawca obowi^zany jest skontaktowac si? z Zamawiaj^cym w sprawie
podpisania umowy, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w
terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia j ego przestania
W prowadzonym post^powaniu zlozono nast^puj^ce oferty:
Lp.:
1
Nazwa wykonawcy i adres : KOST - BUD Mariusz Kosinski 17-306 Dziadkowice,
Korzeniowka 22
Liczba pkt w kryterium cena: 100 pkt. L^czna punktacja - 100 pkt.
Lp.:
2
Nazwa wykonawcy i adres : Przedsi^biorstwo Budowlano-Handlowo-Ushagowe STALBUD
Stanislaw Leszczynski 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 29C/12
Liczba pkt w kryterium cena: 85,65. Lqczna punktacja - 85,65 pkt.
Lp.:
3
Nazwa wykonawcy i adres : REMAN Firma Budowlano-Remontowa Krzysztof Niewiriski
18-400 Lomza ul. Mazowiecka 1/18
Liczba pkt w kryterium cena: 81,54. L^czna punktacja - 81,54 pkt.
Lp.:
4
Nazwa wykonawcy i adres : Aliant Building Company sp. z o.o., Piliki 112, 17-100 Bielsk
Podlaski
Liczba pkt w kryterium cena: 78,49. L^czna punktacja - 78,49 pkt.
W niniejszym post^powaniu nie wykluczono zadnych wykonawcow.
W niniejszym post^powaniu nie odrzucono zadnych ofert.
Niniejsze zawiadomienie (ogtoszenie) otrzymuiq. Oferenci uczestniczqcy w niniejszym
post^powaniu przetargowym, wymienieni w tresci niniejszego zawiadomienia.
Uwaga:
Zamawiaj^cy z^da od uczestnika post^powania przetargowego niezwiocznego potwierdzenia
faksem lub e-mail faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia, nr faksu: 85 731 96 12;
e-mail: m.kolejkowicz@gminabocki.pl

