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Piotrków Trybunalski dn. 07,02.2014r.

Michał Kró! Kancelaria Adwokacka
u!. Traktorowa 199
91-1 1 3 Łódź

|NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTN|EJSZEJ OFERTY WRAZ ZWEZWANIEM DO
PoDPlsANlA UMoWY

\N związku z zakonczeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystni9lszej
ofeńy * poŚtępowaniu prowadzonym na podstawie przepisow ustawy z dnia 29,01,2004 r.

prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.) w trybie przetargu

nieograniczonego na:
PRoWADZEN|U B|EZĄCEJ oBSŁUGl PRAWNEJ ZLECEN| AL|ZUJĄCEJ
IRoJEKT) W zAKRESir oorvczĄcyM cJl pRoJ ozBuDowA
oICZYSZCZALN| ŚclEKoW W PloTńKoW JNALSK|M PRoGRAMU
oPERACYJNEGo ,,INFRASTRUKTURA l ŚRoDoWl PoMocY
STRUKTURALNEJ w ńRuncH FUNDUSZU SpoJNośCl NR polS.01 01.00-00-003/07

informuję, iż Pana oferta uzyskała największą ilość punktów, obliczonych na Podstawie
kryteriów określonych w SlWZ i został Pan wybrany na wykonanie ww. zadania.

V! związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o skontaktowanie się z
panią Ewą TymińŚką'ul.Szkolna 28 lJrząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w celu
podpisania umowy.

powyzszą czynność nalezy dopełnic w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia

przesłanió zawiadómienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadOmienie tO

zostało przesłane w sposób określony w ań. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało
przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartośc jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ań. 11 ust. 8.

e

Numer
ofeńy Nazwa (firma) i adres wykonawcy cena brutto

zba punktów
obliczonych

na
podstawie
kryterium

cena 100%

1 Michał król kancelaria Adwokacka
ul. Traktorowa 199
91-113 Łódź

162.360,00 zł 100

2 Rectum Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Gaj
Al, T. Kościuszki ,1

90-418 Łódż

Wykonawca
wykluczony, oferta

odrzucona



Ponadto informuję, iz wvkonawca:
Rectum Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Gaj
Al. T. Kościuszki 1
90_418 Łódź
wykazał usługę, której realizaĄazakonczyła się w 2009r. tj. po upływie ostatnich trzech lat
pzed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie spełnia warunków określonych w
ań. 25 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze
zmianami) oraz plzepisow Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19.02,2013r. w
sprawie rodzajow dokumentów, jakich może żądac zamawiający od wykonawcy.

Wykonawca nie złożył załączn|ka nr 3 potwierdzającego spełnianie wymagań
za-mawiającego w szczególności w zakresie trzech obsług prawnych dla rożnych jednostek

samorząd u terytorialnego.

W związku z powyższym został wykluczony z postępowania na podstawie ań. 24 ust 2 pkt
4) ww. ustavuy. Ofeńę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie
arl,24 ust 4 ww. ustawy.


