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Brzeźnio, dn. 26.05.2011r. 
 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Nz. R-341/1/11 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty 

 

 

Dotyczy: prowadzonego przez Gminę Brzeźnio z siedzibą: ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  

zadanie pn.:  

„Remont drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-Ostrów poprzez powierzchniowe utrwalenie na-

wierzchni”  

 

W związku z faktem, że Wykonawca, którego oferta została wybrana zgodnie z art. 94 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) nie 

wyraził zgody na podpisanie umowy, Zamawiający ponownie korzystając z art. 94 ust. 1 

wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich po-

nownego badania i oceny.  

 

 

W związku z powyższym Zamawiający wybiera ofertę:  
Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz jako 

ofertę najkorzystniejszą. 
 

Z w/w Wykonawcą zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego. 
 

Zamawiający prosi w/w Wykonawcę o pilny kontakt telefoniczny do dnia 30 maja 2011 roku do 

godz. 15.30 w celu ustalenia terminu podpisania umowy. Osoby do kontaktu: Grzegorz Pokra-
kowski, Andrzej Andrych. Tel. 43 820-30-26. 

 

Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych za-

wrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o termi-

nie i miejscu podpisania umowy. 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia  

29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 oraz  

z późn. zm.)  – Dział „Środki ochrony prawnej”. 

 

W związku z zapisem zawartym w siwz Nz. R-341/1/11 na zadanie inwestycyjne pn.: 

„Remont drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-Ostrów poprzez powierzchniowe utrwalenie na-

wierzchni”  

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Zamawiający zwraca się 

do Wykonawcy z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania zawiadomienia. 

Wykonawca potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia poprzez odesłanie  

jednej strony otrzymanego zawiadomienia z adnotacją: Otrzymałem czytelne wezwanie dnia 

……………….. pieczęć i podpis przyjmującego. 

 

 Wójt Gminy 

      /-/ Dorota Kubiak 

       Kierownik Zamawiającego 


