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17-111 Bocki

Plac Annii Krajowej 3
Naszznak: Dr. 271.7.2014

Bocki dnia 18.11.2014 r.

OGLOSZENIE ( ZAWIADOMIENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH
OFERT
Dotyczy: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego, numer sprawy Dr. 271.7.2014
nazwa zadania : Odsniezanie drog gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy
Bocki
1. Dzialaj^c na podstawie art. 92 ustawy - Prawo zamowien publicznych Wojt Gminy
Bocki informuje, ze w prowadzonym postf powaniu wybrano do realizacji zamowienia
najkorzystniejsze oferty zlozone przez Wykonawcow:
Cz^sc I. Trasa do odsniezania drog dlugosci (ok.30 km): tj. ul. m Dziecinne- dr. kr 19 + kol.
Bocki =. 3,5 km; od drogi kr.l9 - Pasieka- Nurzec (kol. Krasna Wies, ul. w m Dubno,
Nurzec = 14,5 km ; Moloczki- Sniezki - gr. gm.(Gruzka) = 8,5 km; ul. w m. Sasiny - gr. gm.
Bocki ( Bieiki) = 3,5 km
Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. OFii Wojciech Ofman
Adres wykonawcy: Kol. Bocki 14A, 17-111 Bocki
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00
L^czna punktacja - 100,00 pkt.
Uzasadnienie wyboru: na Cz^sc I w prowadzonym post^powaniu o udzielenie zamowienia
publicznego zlozono jedn^ ofert? nie podlegaj^c^ wykluczeniu i odrzuceniu.
Umowa w sprawie zamowienia publicznego z wybranym Wykonawcy zostanie zawarta w
dniu 28.11.2014 r.
Cz^sc IV Trasa do odsniezania drog o dlugosci (ok.41,5 km) tj. Piotrowo Trojany- SieklukiKol Siekluki=8,5 km; Kol .Andryjanki- Zolocki- Sielc- Siedlece=12 km; Siedlece Kol= 3,5
km ; Sielc- gr. gm.(Holonki)= 2,5 km, Sielc Koloni§=12 km; Zolocki- Wojtki-Kol= 3 km.
Nazwa wykonawcy: AgnieszkaNowak
Adres wykonawcy: Andryjanki 70, 17-111 Bocki
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00
L^czna punktacja - 100,00 pkt.
Uzasadnienie wyboru: na Cz^sc IV w prowadzonym post^powaniu o udzielenie zamowienia
publicznego zlozono jedn^ ofert^ nie podlegaj^c^ wykluczeniu i odrzuceniu.
Umowa w sprawie zamowienia publicznego z wybranym Wykonawcy zostanie zawarta w
dniu 28.11.2014 r.
Cz^sc V Trasa do odsniezanie drog o dlugosci (ok 35km )ti. Jakubowskie K o l . - Skalimowo
= 15 km; Bodaczki - Kol. Bodaki =13,5 km; Szumki- Wiercien- dr. pow. Bocki ,Starowies
= 6,5 km
Nazwa wykonawcy: Andrzej Szerszen
Adres wykonawcy: Bodaczki 18, 17-111 Bocki
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00
L^czna punktacja - 100,00 pkt.
Uzasadnienie wyboru: na Cz^sc V w prowadzonym post^powaniu o udzielenie zamowienia
publicznego zlozono jednq ofert^ nie podlegaj^c^ wykluczeniu i odrzuceniu.

Umowa w sprawie zamowienia publicznego z wybranym Wykonawcy zostanie zawarta w
dniu 28.11.2014 r.

Zgodnie z art. 93 ust.2 uniewaznione zostalo post?powanie w cz^sci:
Cz^sc II. Trasa do odsniezanie drog dlugosci (ok. 35 k m ) : tj. ulice w m Bocki + kol. =.
14 km ; Bocki - Bystre - kol. Bystre =15,5 km; Bocki - Starowies = 5,5 km
Cz^sc III Trasa do odsniezania drog o dlugosci (ok. 31,5 km) :tj. Bocki - Wandalin = 9 km;
ulica w m. Wygonowo + kol. =8 km; Wygonowo - m. Piotrowo Krzywokoly = 4,5 km ;
Kol. Piotrowo Krzywokoly =. 4km ; od dr. Bocki ,Wygonowo - Chranibory - dr. gm. Bocki,
Bystre = 6 km
Nie zlozono zadnej oferty niepodlegaj^cej odrzuceniu art.93 ust.l pkt.l

2. W niniejszym post^powaniu nie wykluczono zadnych wykonawcow.
3. W niniejszym postf powaniu nie odrzucono zadnych ofert
4. Niniejsze zawiadomienie otrzymujq Oferenci uczestnicz^cy w niniejszym post^powaniu
przetargowym wymienieni w tresci niniejszego zawiadomiema / ogloszenia, ogioszenie o
wyborze najkorzystniejszej oferty zostalo zamieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie
Zamawiaj^cego oraz na stronie intemetowej Gminy Bocki: www.gminabocki.pl
Uwaga: Zamawiajqcy z^da od uczestnikow postfpowania przetargowego
niezwiocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia
(nrfaksu:85 731 96 12)

