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Golina, 06.06.2017r.
Gmina Golina
Urząd Miejskiw Golinie
Ul. Nowa 1

62-590 Golina Wszyscy Wykonawcy

l nformacja o wyborze naj ko rzystn iejszej ofe rty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, pn.,. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej
o długości 60 m przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Golinie"

1. DziałĄąc na podstawie ań. 92 ust. 2, w związku z ań. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy
z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z2015 r. poz. 2164 ze zm,),

zwanej dalej: ,,ustawą Pzp", ZamawiĄący informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty
złożonej przez Wyko n awcę :

MARDO-SPORT Sp. z o.o.

ul. Wydmowa 10, 62-041Puszczykowo

(podaó nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżelijest miejscem
wy ko n yw a n i a dz i ała l n o ści wyko n awcy, któ reg o ofe ftę vvyb ra n o)

2. Zamawiający zgodnie z ań, 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, informuje o pozostałych
Wykonawcach, któzy złożyli oferty podając nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, a także punktację przyznaną ofeńom w każdym kryterium oceny ofeń
i łącznąpunktację,

Lp.
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1.

Przedsiębiorstwo
Budowlane ,,MONOBET"

Marian Andrzejewski
ul. Włocławska 14c
87-617 Bobrowniki

48,52 30,00 10,00 88,52

2.
ToRAKoL

Rajmund Zalewski
Koszczałv, 88-210 Dobre

Ań, 90 ust.3
ustawy Pzp

3.

MARDO - SPORT
Sp, z o.o,

ul, Wydmowa 10,
62-041 Puszczvkowo

60,00 30,00 10,00 100,00

4,

zakład Robót
lnzynieryjnych

inz, Stanisław Dropiński
ul. Krolowej Marysieńki 12

62-510 Konin

Ań. 90 ust.3
ustawy Pzp

5.

P.U.H. NAWRoT
Sp. z o.o.
Budy 55

63-708 Rozdrażew

40,18 21,43 10,00 71,61



V 
Nr referencyj ny: Zp.271.2.2O17

ZamawiĄący nie dopuszczał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 92
ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający nieustana wiał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w arL,92
ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie uniewaznił postępowania na zasadzie art, 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp,

zamawiającego
przez niego u poważnionej)

Zamieszczo n o na stro n ie i nte rnetowej Zamawiające g o : www, g o l i n a, p I
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