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Ogłoszenie wyników przetargu
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

na wykonanie zadania:
Dostawa tłucznia i uzupełnienie wvpełnienia stopnic progów

przeciwerozvinvch w Bieszczadzkim Parku Narodowvm

Zadanie realizowane w ramach projektu pn:"Wykonanie prac slużących ochronie otoczenia przyrodniczego
szlaków pieszych w Bieszczadzkim Parku Narodotvym w latach 20l7-2020."; umov,a nr POIS.02.04.00-
0005/17-00

Dyrekcja BięszczadzKego ParkuNarodowego,działając na podst. art.92 ust.l ustawy zdn.29
stycznia 2004 r Prawo zamówień publicmych ((tekst jednolity Dz. U. z2017 r. poz. 1579, ze

zmianami), informuje o wynikach przetarg) na wykonanie w/w zamówienia:

A./ w wyznaczolymprzezzamawiającego terminie wpłynęły następujące oferĘ :

1 , l a. OMEGA Kancelańe Prawne, Dariusz Prajzner; 38-722 Olszańca 47

2,2a.FirmaHandlowo Usfugowo Budowlana ECO-REM, Józef Łukaszczyk, ul. Kościeliska 6la,
34-500 Zakopane

B/ Z postępowania wykluczono 0 wykonawców, odrzucono 0 ofert

C/ Dla poszczególnych części zamówienia wybrano następujące oferty:

a/ w zakresie I części zamówienia:
Wpłynęły 2 oferty: nr.1,2
Wybrano ofertę nr l : OMEGA Kancelarie Prawne, Dariusz Prajzner; 38-722 Olszanica 47

Punktacja ofert: oferta nr 1: cena - 60 pkt, termin dostawy-4O pkt, łącznie- l00 pkt,

oferta nr 2: cena - 33 pkt, termin dostawy -40 pkt, łącznie- 73 pkt

b/ w zakresie II części zamówienia:
Wpłynęły 2 oferty; nr la,Za
Wybrano ofertę nr 2a; Firma Handlowo Usługowo Budowlana ECO-REM
ul. Kościeliska 61a, 34-500 Zakopane
Punktacja ofert: oferta nr l a: cena -58,06 pkt, czas rea|izacji -40 pkt, łącznie-98,06 pkt,

oferta rr 2a; cena -60 pkt, czas rea|izacji -40 pkt, łącznie-|00 pkt

Uzasadnienie: wybrano oferty zgodne ze specyfikacją najkorzystniejsze pod względem wszystkich
kryteriów oceny ofert.

Wszystkim Wykonawcom dziękujemy zaudział w przetargu.

Wybranych Wykonawców zapraszamy do podpisania umowy w terminie zgodnym z zaPisem

art.94.ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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