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OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie  o  zamówieniu   zostało  zamieszczone  i  opublikowane   w  Biuletynie   Zamówień 
Publicznych   na  portalu   UZP,  w  dniu  21.03.2012r. pod   Nr 88824-2012 oraz  w  Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin    www.radomin.pl       ⇨ BIP ⇨ przetargi zamówień 
publicznych,  a także  wywieszone na ogólnodostępnej  tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy 
Radomin.

Gmina Radomin - Wójt Gminy Radomin 
ogłasza

że w wyniku zakończonej  procedury przetargowej w przetargu nieograniczonym o wartości     nie 
przekraczającej  kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na 
wykonanie usługi p.n. „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie  roku 
kalendarzowego  2012-Obręb  1”,   prowadzonym  przez  Gminę  Radomin  –  z  siedzibą  i  adresem: 
Gmina  Radomin,  Radomin  1a,  87-404  Radomin  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  dokonano 
wyboru najkorzystniejszej oferty dla Obrębu 1.
W niniejszym postępowaniu złożono 1 ważną  ofertę. 

Wobec powyższego wybrano następującego  wykonawcę zamówienia
Część Nr 1    - Obręb 1
Obręb I obejmuje: droga  w Rętwinach Nr 110322C, od skrzyżowania  z drogą powiatową, w kierunku 
Trąbina; 
 
 Dla niniejszego obrębu złożono tylko jedną ofertę.
Wykonawcą zamówienia dla Obrębu 1 wybrano oferenta Nr 1

Pan Mirosław Jachowski 
Rętwiny 16
87-404 Radomin

Oferta uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: cena = 100%; 
Uzasadnienie wyboru oferty.
Oferta  Nr 1 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna 
z ustawą  i nie podlega odrzuceniu.

Umowa  w  sprawie  wykonania  zamówienia,  z  wykonawca  wyłonionym  w  niniejszej 
procedurze dla wykonania zamówienia może być podpisana nie wcześniej niż po upływie 5 dni  od 
daty  otrzymania  niniejszego  zawiadomienia  faksem  lub  droga  elektroniczną  przez  uczestnika 
postępowania  przetargowego,  po  zwrotnym  potwierdzeniu   otrzymanego  zawiadomienia  lub  po 
upływie 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez  uczestnika  przetargu, przesłanego drogą 
pocztową  lub  dostarczenia  osobiście,  w  przypadku  braku  potwierdzenia  faksem,  z  zastrzeżeniem 
możliwości zastosowania art. 94 ust.2 pkt 1 lit a) ustawy p.z.p.

Podpisanie umowy  z wybranym wykonawcą musi nastąpić w terminie nie  dłuższym niż 
termin związania z ofertą, z zastrzeżeniem art. 85 ust.2, 3 i  4 ustawy.  

Od  niniejszej  informacji  przysługują  środki  ochrony  prawnej  określone  w  art.  180  ust.  2 
ustawy-  z dnia  29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z  2010r. Nr 113 poz. 759 z 
późn. zmian.).

Radomin, dnia    30.03.2012r.  
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