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Poęba \ńfe|ka, 21'08.2014 r"

Wykonavlcy ucztstnicrący w posĘpwanlu

Dot' postępowania o udziełenie zarńwienia pbliczrrąo prowadmnGgo w Ęrbie prntalgu
nlaograniczonego na N*nizuh s&Wrilw Gołmńs*im fuk Nał&ułymw ilt4*

lNFoRtsAą'A o wYBoRzE NĄJKoRjzYsTNltJszE 
' 
oFERw DlAzADANlA l

Zarnanańajęy, Gorcański Palk Narodo}ł, na podstawia aft 92 usi" 'l usta,ł'y z dlia 29

stycznia 2004 r' Prarro zamówiań publicznych (ti- Dz. U. z 2013 r', poz" 907 z późn' zm.)'

dalej ustawa pzp, zawiadamb, iż w posĘporrłaniu o udzielenie amólrienia publicaregp

prorłłdzonąo w Ęlbie paetaęu nłeograniczoręgp na "łdodclmłzwfu s*ków w

Goraańskim h*t' ł&lłfusyl'rr.w &{4" dokonał następuhąrch czynności:

|. ł4ńór najkorłyshłajsrei ofurĘ dla zdania I Przehldovra szlaku zblonago na

odcinku z doliny KamienĘ - Gorc Troseacki

Na podstawb kryteńów oc€ny obrt okeślonych w specyfikaĘi i$ohycft unrunków
zamóv*iglia dokonano otly o$art Za najkorłashiejsząuznano oteńę zbżonąprzee

Łukasz Davriec prow@cy dziahlność gospodarczą pod ftrmą Firma Usługowa

*DAunEc" Łukasz DaYńeG, 3.ł * 736 Lubomierz 21

Uzasdnimia dokmanej oceny i vłyboru najkorłyshieisrei oferty:

ofefta odpwi{rda wymaganiom określonyn w specyfikacii istottycfi varunkÓniv zarnólrienh i

zostah ocaniore jako naikorrysftlbjsza w oparciu o podana w specvfikmii kryteńa wyboru-

Łącana lic*a plnktów pnyłnan$t ofercb: 1s-

ll. Punktacja prżYźr'ana pouąstaryrn ofertom:

Pajdzik Matian promdzący dziłłhlność gospodarczą pod firmą Usługi Budowlane Pąjdzik
ltańan z siedziĘw Lubomiaral, il-736 Lubomida22-95'€2 pkt
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PĘFkt t'spóffinen$l.'eny płzę* UnĘ EurcpĘdrąze śłodkóil Eurcpalsldego FunduEru Roardu
ęęglonłrcgov* rłrtdl Płogr*rru lnffirrktrrłe t śroaogłsto

Ponadto, Zarnawiający zarłliadamb, iż ne podst' att- 94 ust' 2 pkt 3 lłt a ustarvy pzp umowe

dla z#ania lw sprawie zamówienh publicznego może byózawarta praed uplyrem 5 dni od

dnia przesłania zavliadomłenh o wyborze naikoreyshłejszej oferly albowiem w
posĘpowaniu o u&ielenie amówierria o mrtoŚci mnieiszej niż lęmv okeśbne w
przepisadr wydanrch na podstarie art x1 usŁ 8 nie dra:cono żdnej ofeńy ofaz w
przypadku Ę1btl pnatargu nHrgmniczonęo nio wykluczono Hnego rvykonavłcy.

Wkoł.laurcorin przysfugują środki ochrony praułrpj okreśbne w dziale Vl ustarry pzp.
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