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OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Zagospodarowanie i wyposażenie wnętrz zabytkowego budynku
usługowego „Jatki” (wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-598) na działce nr ew.
1692.”, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
MAKRO-TECH Kamil Romanowicz
ul. Orląt Lwowskich 12, 15-698 Białystok
za cenę: 998 760,00zł; Okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy;
Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
L.p.
1.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy
MAKRO-TECH
Kamil Romanowicz
ul. Orląt Lwowskich 12,
15-698 Białystok

Cena brutto
(punktacja)

Okres gwarancji i
rękojmi (punktacja)

Punktacja razem

60,00

0,00

60,00

W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył
z postępowania żadnego Wykonawcy.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.
180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie,
określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ostrów Mazowiecka, 2018-05-11
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