Szamotuły, dnia 31.08.2016r.

Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania, do którego nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020 ) zwaną dalej
ustawą, a którego przedmiotem jest pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej „Wacław” wraz z
remontem części dachu.”

ZAWIADOMIENIE

I.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Jako najkorzystniejszą ofertę Zamawiający wybrał ofertę firmy:
CONY SP.Z O.O.
UL. BONIN 28/20
60-658 POZNAŃ
NIP: 781-187-82-89
Z oferowaną ceną brutto w kwocie: 34 065,00 zł
Uzasadnienie wyboru:
Najkorzystniejsza oferta wybrana na podstawie kryteriów oceny oferty określonych w zapytaniu

ofertowym na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, Znak sprawy: ZO/CS/1/2016
Najkorzystniejsza oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
zapytaniu ofertowym i nie podlega odrzuceniu.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców wraz z porównaniem ofert przedstawia poniższa tabela:
Wykonawca

cena brutto

Tomasz Dziwański
Oś. Oświecenia
112/1
61-212 Poznań

10 200,00 zł– za dwie usługi na: .: „Przebudowa i rozbudowa budynku hali

sportowej „Wacław” wraz z remontem części dachu” oraz na „Przebudowa i
modernizacja boiska" w Szamotułach”
1

PL+ Sp z o.o.
os.Wł. Jagiełły
26/31,
60-694 Poznań,
Polska

CONY SP.Z O.O.
UL. BONIN 28/20
60-658 POZNAŃ

II.

153 196,50 zł

34 065,00 zł

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. zawiadamia, iż następujący wykonawcy zostali
wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostały odrzucone:
1.

Tomasz Dziwański
Oś. Oświecenia 112/1
61-212 Poznań
Uzasadnienie:
Wykonawca przesłał niepełną ofertę po wyznaczonym terminie.

III.

Informacja o terminie, zawarcia umowy.

Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta w
dniu 05.09.2016 o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego.

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem
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