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POWIATIOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Pafistwo,
W zwiqzku z zakoficzeniem postqpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 roku Prawo Zam6wieri
Publicznych (Dz. U.2201,5 r. poz.2164zpoin.zm.l wtrybie przetargu nieograniczonego na:

wykonanie dokumentacji projektowej ocieplenia obiektu oraz remontu dachu w budynku
adnninistracyjnym SPTOZ liiedlce przy ul. Kiliriskiego 29

informujemy, i2 najkorzystniejszq ofertq zlo|yla firma:

Jednocze6nie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego mo2e by6 zawarla, z

zastrze2eniem art. 183 ustawy Prawo Zam6wied Publicznych, w terminie nie kr6tszym ni2 5 dni od
dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiajqcy mo2e zawrze( umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem terminu, o
ktdrym mowa powy2ej, je2eli zachodzq okoliczno6ci wymienione w art. 94 ust, 2 ustawy Prawo
Za m6wieri Publicznych.
R6wnocze6nie zawiadamiamy, i2 wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zam6wieri
Publicznych czynnoSci Zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub
zaniechania czynno5ci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy Prawo
Zam6wieri Publicznych przysluguje odwolanie, z zastrze2eniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo
Zam6wieri Publicznych. Odwolanie wnosi siq w terminach i formie, okre6lonych w art. L82 oraz arL
1-80 ust, 4 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych.
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EN STl.,lDlO Marcin Tur
Z. Krasi6skiego 217
15-268 Bialystok
za cenq 14 800"00 zf, termin wykonania - 53 dni,
przedluzenie minimalnego okresu rqkojmi - o il4 m-ce

Uzasadnienie wyboru:
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1.

EN STUDIO Marcin
Tur

Z. Krasiriskieeo 2 /7
L5-268 Biaiystok
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