Gmina Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu
Biuro Zamówień Publicznych
26-610 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30
tel. 048 36-20-283;
tel./fax. 048 36-20-282, 36-20-284

BZP.MRS.341-535/537/08
Radom, dnia 25.11.2008 roku

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.
U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie
przekraczającej równowartości kwoty 206.000 euro na usługę dot. wykonania dokumentacji
geodezyjno-prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego działek zajętych pod ulice:
Lubelską i Warszawską ogłoszonym na stronie internetowej www.bip.radom.pl, w Biuletynie
Zamówień Publicznych na stronie portalu www.uzp.gov.pl numer ogłoszenia: 240652-2008 oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu w dniu 31.10.2008 roku jako
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium – ceny (100%) - wybrana została:
dla części pierwszej zamówienia
- oferta nr 1 złożona przez:
USŁUGI GEODEZYJNE
Jarosław Żelazowski
ul. Wośnicka 28b m. 17
26-600 Radom
z ceną: 1.950,00 PLN (brutto),
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest prawidłowa
i najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium – ceny (100%).
Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną
ofertom w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert – cena (100%).
Numer Nazwa (firmy), siedziby i
oferty adresy wykonawców
USŁUGI GEODEZYJNE
Jarosław Żelazowski
ul. Wośnicka 28b m. 17
26-600 Radom
Liczba złożonych ofert: 1

Liczba pkt
w kryterium cena
(100%)

1.

100 pkt

Części druga zamówienia
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) informujemy o unieważnieniu
postępowania w części drugiej.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu. W związku z tym, iż do upływu terminu składania ofert tj. do
12.11.2008r. nie złożono żadnej oferty postanowiono jak na wstępie.
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

