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Moskorzew, dnia 16.08.2017 r.
(Pieczęć za.n1awiającego)
Znak sprawy: GKZ.27l.2.5.20l7

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz.993_) ze względu na to. iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w zlotych kwoty 30.000 Euro (art. 4 pkt 8
ustawy).

1

2.

3

4

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr GKZ.27l.2.5.20l7 z dnia 31.07.2017 r. oraz dodatkowej oferty z dnia
11.08.2017 r na: realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Moskorzew W 2017 r.
W związku z zapytaniem ofertowym nr GKZ.27l.2.5.20l 7 z dnia 31072017 r. i dodatkowym złożeniem
oferty do dnia l 1.08.2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na
realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Moskorzew w 2017 r.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

PPUH ,,EURO-GAZ” Sp. j.
Zgórsko, ul. Leśna 48

26-052 Nowiny

Wfw Wykonawca zaoferował za całość przedmiotu zamówienia tj. 71,5 Mg czyli około 6 500 mz
cenę brutto: 21 060,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/ 100 groszy)
i jego oferta była najkorzystniejsza.
Cena netto: 19 500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy)
Cena za lmzz 3,24 zł brutto / 3,00 zł netto.
(w obliczeniach należy przyjąć, że lmł pokrycia dachowego zawierającego azbest waży około 1 1 kg)
Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

C b tto za całość
Nr oferty 1 Wykonawca Ęgāmåźvienia (Zł)

i 1 PPUH „EURO-GAZ” Sp. j.
7 Zgórsko, ul. Leśna 48 21 060,00 zł

26-052 Nowiny

2 Środowisko i Innowacje Sp. z 0.0.
Dobrów 8 21 762,00 zł

0 ,_ _ 28-142 Tuczępy Ź Wg

5. Oferty podlegające odrzuceniu: O
6. Wykonawcy wykluczeni: 0

UZASADNIENIE
Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku

z rozesłaniem zapytania do 3 Wykonawców, umieszczeniem zapytania na stronie www.bip.111osko1';eñ'plNE), 0

i na tablicy ogłoszeń do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Po otwarciu i sprawdzeniu ofert w dniu
07.08.2017 r., oferty zostały ocenione przez komisję jako spełniające warunki wyboru. Cena oferty 1 i nr. 2
były takie same dlatego zaproszono do złożenia dodatkowej oferty do dnia 11.08.2017 r . Dodatkd ą ofertę
złożył jeden oferent. Zamawiający wybrał ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza w parciu o
zastosowane kryterium wyboru - cena. 1
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