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ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 113, poz. 759. 

późn. zm.) informuje się, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja budynków 

komunalnych na terenie Gminy Baborów” na podstawie art. 91 ust. 1 Zamawiający 

dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, ofertę złożoną przez: 
 

         Murex Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane 

48 – 100 Głubczyce, Klisino 132 
 

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena – jedyne kryterium 
 

Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach  wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  złożono jedną ofertę. 
 

Zestawienie ofert: 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba pkt. w 

kryterium 

cena 

Razem 

1. 
MUREX Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane 

48-100 Głubczyce, Klisino 132 
100 100 

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści 

SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny 

(najwyższą ilość punktów) - oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.  

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, Zamawiający może zawrzeć umowę w 

sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną 

ofertę. 
 

Na podstawie art. 27 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy Zamawiający żąda od stron 

postępowania niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Zamieszczono: 

1. Tablica ogłoszeń Zamawiającego 
2. Strona internetowa Zamawiającego www.bip.baborow.pl 

 

 


