
DPS 2/230/17/ 07                                                                             Stegna, 2007-06-22

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawa węgla 
kamiennego  na II półrocze 2007 r.w ilości  255 ton asortymentu :
1. węgiel orzech gat.I  -    75 ton
2 .węgiel kostka gat.I   - 180 ton 
na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "MORS" 82-103 Stegna ul. Morska 11. 
Nr sprawy: 2/230/17/07.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Dom Pomocy Społecznej "Mors" 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PHU "Węglopol" Jacek Wiśniewski, 
ul. Towarowa 1
82-100 Nowy Dw. Gdański

Uzasadnienie wyboru:  Oferta firmy PHU  "Węglopol "  Jacek Wiśniewski  Nowy Dwór 
Gdański,  zgodnie  wymaganiami określonymi w siwz przedstawia najkorzystniejszy 
bilans punktów -100,  w oparciu o ustalone kryterium cena.

Cena oferty brutto-107 787,00 zł

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie 
podpisania umowy w terminie do dnia 2007-07-02 .

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp 
Dom Pomocy Społecznej "MORS" informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały 
odrzucone żadne oferty. 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp 
Dom Pomocy Społecznej "MORS" informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali 
wykluczeni żadni wykonawcy. 

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - 
dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

                                                                _________________________________
                                                                                      imię i nazwisko
                                                               podpis przedstawiciela zamawiającego


