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GMINA GOUNA
ul. }łoła 1,62,590 Golina
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Golina, 20.03.20'1Br.

Wszyscy Wykonawcy

lnformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu rrieograniczonego pn., ,,Remont pomieszczeń szatni na Stadionie Miejskim

w Golinie",

'1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2, w związku z ań. 92 ust. 1 pkt, 1 i 5-7 ustawy
z 29.01.2a04 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej
dalej ustawą Pzp, zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej ofeńy, złożone1
przez Wykonawcę:

Zakład Budownictwa Ogólnego "MAR-BUD" s.c. Marciniak
uI Popiełuszki 2,62-510 Konin

@odac nazwQ albo imi? 
]if,,,ł łT; i,i:i,::: ilii,::1:;;tr§,::aL€'ń|":,:;:f*'ijest 

miejscem

2. Zarrlawialący zgodnie z art. 92 ust, 1 pkt 1 ustawy Pzp, informuje o pozostałych
Wykonawcach, ktorzy złoży\i oferty, podając nazwy a|bo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jezeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawcow, a takze punktację przyznaną ofertom w kazdym kryterium oceny ofert

i łączną punktację:

Zamawialący nie dopuszczał dynamicznego systemu zakupow, o ktorym mowa
w ał1. 92 ust. '1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupow, o ktorym mowa
w ad. 92 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

5 Zamawiający nie uniewaznił postępowania, na zasadzie art.92 pkt. 7 ulstawy Pzp.
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