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O G ŁO S Z E N I E
o f ozstrłgnięciu postępo,,],ania na ząmówienie publiczne

l1, trybie ,,przetargu ńieogląniczonego

".

Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego. działając na podstawie art, 92 Pra\Ą,a
Zamówień Publicznych z dnia ż9 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.IJ. z 2017 r. poz.
l5'79 zpóżĄ. zr,n.) informuje, iZ w wyniku postępowania o udzięlenie zamówienia publicznego
w trybie prżetaryu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 05.07,2018 I. w Biuletynie
Zamówień Publicznych nr 584063-N-2018 pn.:
,,Roboty modernizacyjne budynków Gorczań§kiego Płrku Narodowegoi zadanie
częściowenr 1: modernizącja garażu przy dyrekcji GPN. Zadanie częściowenr 2;
moderniżacja budynku przepompowni''

dokonal łyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania częściowego nr 2:

1. ofeĘ najkorzystniejszą (w opalciu o krrłeńa oceny) została wyblana oferta
Wykonawcy:

Nazwa wykonawcy

nw.

Ilośćotrrymanych

punktów

ZAKŁAD STOLARSKI
Tadeusz wsół

34-735 Niedźwi€dź. Konina 327

84

2.

Z postępowania nie odrzucono żdnej ofeńy oraz nie wykluczono żadnęgo tłykonawcy.

3.

Poszczególnę - waż]e oferly złożonew pżedmiotowym postępowaniu przetargowym.
ohzymały następującą punktację:

Nrlnćr

N|żwr wykontwcy

oferty

l.

Krytcńum ll
ccrr oferty
w zI b.utto

ZAKŁAD STOLAR§KI
Tadeu§z wsół
34_735 NiedźwiedźKonils

60

327

Kr},r€ńuin

2:

§UMA

Udżićbdb
okl€§!

gvirłncrl

di!/3l.rnycn
pEou o&rĘ
p!u*nówł

24

84

ofelu ńorę uzrskac fta*slnal ie ]0ą00punk& J (ąodnie z zasadami wlicże ia opisaryni
Łńra otrłmuje nqiwż:zq ilośćpuldów zostaje wnąna zd naJkalłśńizj§zq
4.

w si],ż). ofeńa,

l

Ąodńe z lreściąań. 94 ust. 1 p. Pz} z,adĄarJńąący zawiera umowę w sprawie
umó\rr'ienia prrblicaęgo, z zĄśrzeżEńern art. l83, w tęrrrrinie nie kńtsłm nż5dni od
dnia przesłania zawiadomieniao wyborze najkorzystniejszej ofeĘ,jeżeli zawiadomi€nie
to zost!ło prze§łane przy użryciu środków komuuikacji elektronicznęi, albo 10 dni
jeżeli zostało przesłaD€ w irmy sposób.
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