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oGŁoSZE.NIE
o rozstrzygnięciu postępowania na zamówienie publiczne

w trybie

,,

przetargu nieograniczonego

".

DyrektorGorczńskięgoPafkuNarodowego działając na podstawie aft. 92 ustawy z
dnia 29.0l.2004 r. ,,Prawo Zamówieit Publicznych'' (tekst jedn. Dz.U. z Ż013 r. poz. 907 z
paź. zmian.) - określanej w dalszej częściskrótem PZP informlrje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wtrybie przetargunieograniczonego ogłoszonego w
Biuletynie Zamowieh Publicznych pod nr 95478-?014, na rcalizację adańa pt.: ,'I}sunięcie i
unieszhodliwienie adpadów ławierających azbest z, obszaru Gorc4łńskiego P.N. - etap II/2014'', na
wniosek Zakładowej Komisj i Przetargowej dokonał:

'
1.

wyboru najkorzystniejszej oferĘ dla zadań częściowych nr

l

_2

ofertą najkorzystniejsządo wykonania nlw zadań częściowych (w oparciu o kryteria oceny ofert) została wybrana oferta Wykonawców:
Nr
zadania
częsciorrego

I

Nanla

Wr'konarvcr-

rrł'boru

GUT MARCIN
33-171 Pleśna87

FHU AZ-BEST Ewa Zoń
2

Uzasadrrięnie

ul. Gajowa 56d

oferta najkorzystni{sza na podstawie uzyskanej oceny w oparclu o krltena oceny otert okreŚlone wsiwz

33-395 CImŁMmC

z.

Z postępowania nie wykluczono zadnego Wykonawcy

3.

Z postępowania nie odrzucono żadnĄ oferty.
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4.

Yaszczegolne oferty (w ramach danego zadania częściowego) niepodlegające odrzuceniu
otr zy mały następuj ącą punktacj ę :
Punktac.i a rrg

Ęłerrorv

ocenJ- ofert przedstawionlch

Nr

rr zlozone.i ofercie

Nazna Wvkonarvcr'

z-adanta

cz.

cena oferĘ'rr zl brutto

SUMA

un'skan1'ch ptzez
ofertę pruil'1órv*

tpunkll
F.H.U'B.

inż. Jakub Pradziad

',SystemEco''
ul. Sądelska 97 B
34-53I Murzasichle

27,881

27,88r

19,Ż36

L9,Ż36

30,000

30,000

30,{X)0

30,fi)o

28,889

28,889

Usługi ogólnobudowlane

l.

Stani*aw Kięlusiak
34ł35 Niedźwiedź115

GUT MARCIN
33-|7l Pleśna87
FF{U AZ-BEST Ewa Zoń
ul. Gajowa 56d
33_395 CI{EŁMIEC

2.

IJNIROLL sp. z o.o.
ul. Kwiatkowśkiego 8
33-101 Tarnów

iloścpunłłtów zostaje uznana za najkorzystniejsządts realizacji danego zadania'

5.

ZamawiĄący zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
T93PzP,wterminienie krótszym niż5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborzę najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób
określony w art. Ż7 uŚ.. ?PZP,albo 10 dni _ jeżeli zostało przesłanewinnysposób. W przypadku złożeniaw prowadzonym postępowaniu tylko jednej oferty lub ofert
niepodlegających odrzuceniu umowa moze zostac zawattaprzed upływem wlw terminów
- w oparciu o art. 94 ust. 2PZP.

TG

Zat:wierdzlł'.
otrzvmują:

1. Usługi OgóInobudowlane Słanisłąw Kielusiak' 34'735 Niedi:łiedŻ ] 15',
2' F.H-U.B' ,,SystemEco" inż. Jąkub Pradziad, uI. Sądelska 97 B' 34-53 ] Murząsichle'
3. FHU AZ-BEST Ewa Zoń, ul. Gajowa 56d, 33-395 CHEłMIEC
1. UNIR}LL sp. z o.o'; uL Kwiatkowsklego 8, 33-10l Tarnów,
5. GUTMARCIN,, 33-17] P\eśna87
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