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Czeremcha, dnia 09.05.2012r. 
GGiOŚ.271.3.2012.IL 

 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Wójt Gminy Czeremcha 
zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
zamówienia pn. ,,Rozbudowa i przebudowa istniejącej części budynku szkolnego ze zmianą 
sposobu użytkowania na przedszkole w Czeremsze, Gmina Czeremcha” w trybie przetargu 
nieograniczonego zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej 
przez: 

 

KRB BUDOWNICTWO Krzysztof Bołtryk                               
17-200 Hajnówka, ul. A. Krajowej 3 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta wybranego wykonawcy została złożoną w terminie. Zaoferowana cena za 

wykonanie w/w przedmiotu zamówienia wynosi: 1 004 702,25 zł brutto (słownie: jeden 

milion cztery tysiące siedemset dwa złote 25/100).                   

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert przez zamawiającego w/w uzyskała 

najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu oferty złożyli:  

 
Oferta nr 1. KRB BUDOWNICTWO Krzysztof Bołtryk 
                   17-200 Hajnówka, ul. A. Krajowej 3 
                   Zgodnie z formułą oceny ofert uzyskała sumę punktów: 100,00 pkt. 
 
Oferta nr 2. PPHU MAJKA Maria Demiańczuk         
                   17-300 Siemiatycze, ul. Mickiewicza 7 
                   Zgodnie z formułą oceny ofert uzyskała sumę punktów: 86,50 pkt. 
 

W związku z powyższym za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający 

zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający 

zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający 

informuję, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi po upływie 10 dni od 
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dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. 

 Środki ochrony prawnej  

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI „Środki 

ochrony prawnej” art. od 179 do 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 j.t. wraz z późniejszymi zmianami). 

               

 

                                                                                 Wójt Gminy Czeremcha 

         mgr Jerzy Szykuła  


