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Polska Cerekiew,  dnia 04-01-2012r. 
 
 
 
 
 
 

ZP.271.10.02.2011 
 
 
 
 
       
 
Dot.: postępowania przetargowego na budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-
Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I – wykonanie podłoży sportowych  
Znak sprawy: ZP.271.10.2011 

 
 
 Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuję że w drodze 
postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego 
zadania pn.: „Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap 
I – wykonanie podłoży sportowych”  przy zastosowaniu kryterium 100 % ceny, spośród 
złożonych - ważnych ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty nr 1  
złożonej przez Wykonawcę Reitboden Vornbrock GmbH, Gahlener Str. 314, 46282  Dorsten 
(Niemcy), który zaoferował wykonanie zamówienia objętego postępowaniem przetargowym za 
kwotę: 458 662,40 zł netto plus podatek VAT 23%, tj. 564 154,76 zł brutto (słownie: pi ęćset 
sześćdziesi ąt cztery tysi ące sto pi ęćdziesi ąt cztery złote 76/100 brutto). 
 
Uzasadnienie wyboru oferty. 
W odpowiedzi na ogłoszenie nr 396646-2011 z dnia 25-11-2011r. w postępowaniu 
przetargowym ZP.271.10.2011 na „ Budowa Wielofunkcyjnego O środka Sportowo-
Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I – wykonanie podł oży sportowych  odpowiedział jeden 
Wykonawca. Komisja przetargowa oceniła ofertę firmy. Oferta w/w firmy spełnia wymogi udziału 
w postępowaniu przetargowym określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
uzyskała największa ilość punktów (500 ) od czterech członków komisji według kryteriów wyboru 
oferty – najniższa cena (średnia 100 pkt). 
 

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu nie złożono więcej ofert: 
  

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy jw. informuję, że w prowadzonym 
postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.   

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy jw. informuję, że w prowadzonym 

postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.   
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy jw. informuję, że w  termin, określony 

zgodnie z art. 94 ust. 2  pkt 1) po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego 
może być zawarta przypada na 09-01-2012r.  
 
Otrzymują: 
Wszyscy oferenci 

           Wójt Gminy  
              

 inż. Krystyna Helbin 
 

Oferenci bior ący udział w 
post ępowaniu przetargowym  

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi  
47-260 POLSKA CEREKIEW  
ul. Raciborska 4 
tel. 774801460, faks 774801489 
   


