Wysokie Mazowieckie, 15.01.2014r.
MK.271.22.2013

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej, kosztorysów i przedmiarów
przebudowy istniejących napowietrznych linii energetycznych 0,4 kV na linie kablową 0,4
kV w obrębie ulicy Szpitalnej (od ulicy Ludowej do granic administracyjnych miasta) w
Wysokiem Mazowieckiem wraz z przyłączeniem do budynków, usytuowaniem złącz
kablowo – pomiarowych na granicach posesji, łącznie z zasileniem poza licznikowym
istniejących budynków, oraz zaprojektowanie nowego stylowego oświetlenia ulicznego w ul.
Szpitalnej”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759
z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
„Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej, kosztorysów i przedmiarów
przebudowy istniejących napowietrznych linii energetycznych 0,4 kV na linie kablową 0,4
kV w obrębie ulicy Szpitalnej (od ulicy Ludowej do granic administracyjnych miasta) w
Wysokiem Mazowieckiem wraz z przyłączeniem do budynków, usytuowaniem złącz
kablowo – pomiarowych na granicach posesji, łącznie z zasileniem poza licznikowym
istniejących budynków, oraz zaprojektowanie nowego stylowego oświetlenia ulicznego w ul.
Szpitalnej”.
Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

ELMAK Maciej Czech
ul. Żwirki i Wigury 40/25
18-100 Łapy
uzasadnienie wyboru:
- wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę
za realizację przedmiotu zamówienia.

2. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:
Numer
oferty
1

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena (brutto)

JKComplex s.c.
ul. Waszyngtona 22a/56
15-274 Białystok
ELMAK Maciej Czech
ul. Żwirki i Wigury 40/25
18-100 Łapy

17 035,50 zł
15 867,00 zł

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty
1
2

Liczba pkt w kryterium
Razem
CENA
93,14
93,14
100

100

4. Odrzucono oferty firm:

Nie odrzucono
5. Z postępowania wykluczono firmy: nie wykluczono
6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta z wybranym wykonawcą w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.
Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z prośbą
o potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu: 086 275 25 93

