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OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie robót wykazanych w PZD 3540/33/2009 - Po-
prawa połączenia pomiędzy DK1 i  planowaną A1 poprzez przebudowę DP 1053 S w miejscowości 
Starcza, polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1053S (ul. Szkolna) w m. Starcza - Remont 
nawierzchni jezdni z budową chodnika po stronie północnej: Etap I - od zjazdu do bud. szkoły do zjaz-
du bud. 148 (od km 0+000 do 1+082), Etap II - Od zjazdu do bud. nr 410 do zjazdu bud. nr 206 (od km 
0+000 do 2+284).

ROZSTRZYGNIĘCIE
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058. z późn. zm.), zawiadamiam, że po dokonaniu oceny 
spełniania warunków przez wykonawcę uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu oraz po dokona-
niu badania i oceny złożonej oferty, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępo-
waniu.

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058. z późn. zm.) zawiadamiam również, iż przedmiotowe 
postępowanie zostało unieważnione.

UZASADNIENIE
Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez
Biuro Projektowe OMEGA s.c. M.Andrysiak, D.Kucharczyk
Ul. Ignacego Krasickiego 2
97-500 Radomsko
Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto: 120.000,00 zł.
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 4 ustawy tj.: cena najko-
rzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmioto-
wego  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  przedmiotowego  zamówienia  kwotę 
72.960,00 zł brutto, natomiast najkorzystniejsza oferta wyraża się kwotą 120.000,00 zł. brutto.

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia.
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