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Leszno, dnia 8 marca 2012 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
Dot. zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości lokalowej stanowiącej
własność Miasta Leszna albo Skarbu Państwa wraz z ułamkową częścią gruntu niezbędnego do
racjonalnego korzystania z budynku oraz z załącznikiem stanowiącym szkic określający
przeznaczenie , powierzchnię i rozkład pomieszczeń wykonany przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane w tym zakresie ”

Zamawiający –Miasto Leszno działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
zmianami) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie operatu
szacunkowego określającego wartość nieruchomości lokalowej stanowiącej własność
Miasta Leszna albo Skarbu Państwa wraz z ułamkową częścią gruntu niezbędnego do
racjonalnego korzystania z budynku oraz z załącznikiem stanowiącym szkic określający
przeznaczenie , powierzchnię i rozkład pomieszczeń wykonany przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane w tym zakresie wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:
Agencja Obsługi Nieruchomości i Budownictwa
Paweł Marszałek
64-100 Leszno, ul. Lipowa 47
Cena porównywalna oferty najkorzystniejszej 299,99 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę za wykonanie zamówienia
spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie
kryterium wyboru cena.
Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie zamówienia wraz z ceną ofertową
i punktacją przyznaną w kryterium cena:
Nr
oferty

1
2

3
4

Nazwa i adres wykonawcy

Barbara Niedziela,
60-203 Poznań , ul. Krauthofera 16B/8
Paweł Marszałek Agencja Obsługi Nieruchomości i
Budownictwa
64-100 Leszno, ul. Lipowa 47
Biuro Techniczne REMABUD Renata Makowska, 64100 Leszno, ul. Leśna Osada 51
WARBUD S.c. M.L. Janiak Zakład Wycen, Obsługi
Budownictwa i Obrotu Nieruchomościami, 64-100
Leszno, ul. Rynek 35

Oferowana cena
brutto

Ilość otrzymanych
punktów

430,00

69,76

299,99

100

400,00

74,99

400,00

74,99

Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zawarta zostanie w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

