
Gmina Głuszyca 
Ul. Grunwaldzka 55 
58-340 Głuszyca 
 
ZP/9/2007        Głuszyca, 2007-10-04 
 
 
 
   ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)  
 
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ZP/9/2007: „Dostawa i montaŜ 

 wyposaŜenia Hali sportowej przy szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy                       
 ul. Sienkiewicza 53a”. 

 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  
 
FHU PROFI - SPORT  
Hurtownia Sprzętu Sportowego 
ul. Bardowskiego1, 35-005 Rzeszów 
 
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta ma najniŜszą cenę i uzyskała łącznie 300,00 pkt 
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie 

podpisania umowy w terminie do dnia 2007-10-12.  
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 
 

 
W prowadzonym postępowaniu złoŜono następujące oferty 
 
Lp. Nazwa Adres Cena netto Cena brutto Liczba 

punków  
1 JONEX - SPORT ul.Banku Miast 4, 

Mława 
51.791,00 63.185,02 262,23 

2 Sport Plus ul.Mikołaja Reja 7, 

Myślenice 
58.744,04 71.667,72 231,21 

3 FHU PROFI - SPORT ul.Bardowskiego 1, 
Rzeszów 

45.272,50 55.232,45 300,00 

 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone Ŝadne oferty 
 
 



 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.  
 
 
 
Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia                    
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z 
p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". 
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
moŜna wnieść protest do zamawiającego 
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 
 
 
  Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do współpracy przy 
realizacji kolejnych zadań. 
 
  
 
        Burmistrz 
 
        Wojciech Durak 


