
                               
OSP/Z/1/2019                                                                             Witanowice, dnia 26.08.2019r. 

Zawiadomienie o wyborze oferty 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach działając na podstawie art. 92 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 

1986 z późn.zm.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na zadanie pn.:  

„Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia strefy rekreacyjnej w miejscowości 

Witanowice”. 

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: Novum Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno 

 

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o wykluczeniu wykonawców, 

odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty: 

Lp Nazwa (firma) 

albo imię 

i nazwisko 

Siedziba albo 

miejsce 

zamieszkania 

Punktacja przyznana ofertom w każdym 

kryterium 

Miejsce w 

rankingu 

Cena Termin 

wykonania 

Okres 

gwarancji 

Punktacja 

łączna 

1. Novum Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnośc

ią Spółka 

komandytowa  
  

ul. Bolesława 

Chrobrego 1  

12-100 

Szczytno  

60,00 10,00 30,00 100,00 I 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 lit. a 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy Pzp  i w wyniku oceny ofert wg kryteriów 

uzyskała łącznie 100 punktów. 

Zamawiający zawiadamia, że terminem, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po 

którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 

5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 180 p.z.p. stronom 

przysługuje możliwość wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby 



                               
Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji zgodnie z art.182 ust.1 

pkt.2 p.z.p. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający prosi o  niezwłoczne 

potwierdzenie, środkami komunikacji elektronicznej (ospwitanowice@gmail.com) otrzymania 

niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości za (potwierdzeniem odbioru): 

1. Wykonawcy (wg. rozdzielnika). 

2. strona internetowa. 

3. a.a. 


