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Znak: IRG. 041.5.2015 PL

Mirzec, dnia 19.02.2016r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro na:
pn. "Studium Wykonalności inwestycji oraz wstępnego kosztorysu opracowanego metodą
wskaźnikową dla projektu pn." Zintegrowana rewitalizacja centrum. Mirca poprzez
kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc
strefy: turystyki, relaksu iaktywności (II etap rewitalizacji)".

znak: IRG.041.5.2015.PL z dnia 05.02.2016 r. ogłoszone w BlP Gminy Mirzec
http://ugmirzec.sisco.info

Zamawiający - GMINA Mirzec informuje, że z w/w postępowaniu
wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki
określone w zapytaniu do składania ofert tj. ofertę nr 2 , nazwa wykonawcy: ERDA Sp. z 0.0
03-994 Warszawa Ul. Ogrody 24
- Ceny netto 7235, 78 PLN podatek VAT 23% 1664,22 PLN ceny brutto 8900 PLN
słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta została wybrana na podstawie
dokonanej oceny, której kryterium wyboru ofert składało się z - ceny 100% Wybrano ofertę
najkorzystniejszą cenową, która spełniła wszystkie warunki z zapytania ofertowego.
Streszczenie i porównanie złożonych ofert wygląda następująco:

L.p. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena brutto Uwagi
ofert
PlN

l. Centrum Doradztwa Energetycznego 43-100 Miko/ów 39450
Sp. Z 0.0. UJ.Krakowska 11 "22,56 % ceny

Z. ERDA Sp. Z 0.0. 03-994 Warszawa 8900 100%ceny
Ul. Ogrody 24

3 Biuro Analiz Inwestycji 25- 365 Kielce 39975 "22,26 % ceny
Marzena Adydan UJ.Słowackiego 32/2

4 Pl Europa S.A. 90-249 Łódź 18450 48% ceny
UJ.jaracza 47

5 CREATIVE TOWER 43-330 Wilamowice 13 323,36 66% ceny
Pawel Galecki UJ.Żwirki i Wigury 2

Jednocześnie informujemy, że o terminie podpisania umowy wybrany wykonawca zostanie
powiadomiony telefonicznie, pocztą elektroniczną, bądź odrębnym pismem.

Brak przystąpienia oferenta w okresie 5 dni roboczych od powiadomienia, do podpisania
stosownej umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, skutkuje przystąpieniem
zamawiającego do rozmów z kolejnym oferentem mającym na.korzystniejszą ofertę,
spełniającą wszystkie wymagania i warunki określone w przedmiotowy 'zapytani\j,
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