
Gmina Głuszyca 
Ul. Grunwaldzka 55 
58-340 Głuszyca 
ZP/ 5/2009        Głuszyca, 2009-05-18 
 
 
   ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)  
 
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ZP/5/2009: „Uzbrojenie ternu 
zabudowy jednorodzinnej przy ul. 11-go Listopada w Głuszycy”. 

 
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:  
 

     „HYPMAR”  Hypta Mariusz 
ul. Kalcytowa 24, 58-150 Strzegom 

 
    Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu 

oraz otrzymała najwyŜszą liczbę punktów w kryterium cena, spośród ofert złoŜonych                  
w postępowaniu.     

 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie 
podpisania umowy w terminie do dnia 2009-05-26 
 
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 Przedsiębiorstwo 

KOIMEX 
ul. Nowa 21 
66-200 Świebodzin 

245.421,71 299.414,49 166,24 

2 WODROL 
Teodor Świątecki 

ul. Wilczycka 14 
55-093 Kiełczów 

270.000,00 329.400,00 151,11 

3 „HYPMAR” 
Hypta Mariusz 

ul. Kalcytowa 24 
58-150 Strzegom 

136.000,00 165.920,00 300,00 

4 Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno – Handlowe 
„GRYF”  Sp. z o.o. 

Ul. Gagarina 20 
58-306 Wałbrzych 

239.000,00 292.240,00 170,33 

 
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. 
 
 
        
 
        Z upowaŜnienia Burmistrza 
        Zastępca Burmistrza 
 
        Tomasz Gromala 


