Nadleśnictwo Czersk

Malachin, dnia 28.07.2021
Zn. spr.: SA.270.2.10.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Czersk z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progu określonego w
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2019 poz. 2019 z późn. zm.) oraz powołania stałej komisji przetargowej do prowadzenia
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane o
szacunkowej wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł netto i nieprzekraczającej kwoty
130 000,00 zł netto - Nadleśnictwo Czersk zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczącej postępowania pn. „wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego polegającego na budowie placu manewrowego p.poż przy Szkółce Leśnej
Listewka”.
(otwarcie ofert odbyło się w dniu 22 lipca 2021 roku o godz. 10:15).
INFORMACJE OGÓLNE
1.
W dniu 14.07.2021 roku poprzez zapytanie ofertowe umieszczone na stronie
Nadleśnictwa zaproszono wszystkich wykonawców do wzięcia udziału
w
postępowaniu.
2.
Na zaproszenie odpowiedział 1 z wykonawców.
3.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonej oferty niepodlegających
odrzuceniu.
4.
Zgodnie z zapytaniem ofertowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
kierował się kryterium najniższej ceny (cena oferty brutto 100 %).
WYKAZ I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:
Lp
1

Nazwa wykonawcy
B&B Jan Burglin

Adres wykonawcy
ul. Angowicka 68a
89-600 Chojnice

Cena oferty
brutto (zł)
12 300,00

Przyznane
punkty w
kryterium
cena
100,00 pkt

Sprawę prowadzi: Jadwiga Bartosz, tel.: 52 395 36 29, e-mail: jadwiga.bartosz@torun.lasy.gov.pl
Nadleśnictwo Czersk, Malachin, ul. Cisowa 12, 89-650 Czersk, www.czersk.torun.lasy.gov.pl
tel.: +48 52 39-53-610, fax: +48 52 39-53-621, e-mail: czersk@torun.lasy.gov.pl
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Zamawiający, po dokonaniu sprawdzenia formalnego i rachunkowego złożonych ofert, wybrał
w dniu 28.07.2021 roku najkorzystniejszą ofertę firmy: B&B Jan Burglin, z siedzibą przy ul.
Angowickiej 68a, 89-600 Chojnice.
INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający zaprasza firmę: B&B Jan Burglin, z siedzibą przy ul. Angowickiej 68a
89-600 Chojnice, do podpisania umowy w dniu 29.07.2021 roku o godz.: 09:10
w siedzibie Nadleśnictwa Czersk - pok. nr 7, ul. Cisowa 12 w Malachinie.

Z poważaniem
Rafał Adamkowski
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Wszyscy oferenci
2. Strona internetowa nadleśnictwa
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a
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