
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu ( ZP 400) zostało zamieszczone i opublikowane  
w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  na portalu  UZP, w dniu 01.08.2009r. 

pod Nr 262916-2009 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin 
w dniu 01.08.2009r.  :   www.radomin.pl       ⇨ BIP ⇨ przetargi zamówień publicznych, a także

wywieszone na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Radomin

Gmina Radomin - Wójt Gminy Radomin 
ogłasza

że w wyniku zakończonej procedury przetargowej
w przetargu nieograniczonym o wartości    nie przekraczającej  kwoty określonej zgodnie 

z art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  na wykonanie zadania:
.„Termomodernizacja   budynku  administracyjnego Urzędu Gminy w Radominie

złożono 6 ofert  w dniu 21.08.2009r. do godz. 13:00.                            
Po sprawdzeniu zgodności ze SIWZ i warunkami przetargu po wezwaniu  5 oferentów do

uzupełnienia  dokumentów zgodnie  z  art.  26  ust.3   ustawy i  poinformowaniu  Oferenta  Nr  6  o
poprawieniu oczywistej omyłki  rachunkowej w jego  ofercie z konsekwencją  zmiany ceny ogólnej
oferty, a także wykluczeniu 3 oferentów z powodu nie uzupełnienia wymaganych dokumentów ( po
pisemnym wezwaniu  do uzupełnienia),   pozostały 3 ważne oferty podlegające dalszej  ocenie.
Wobec powyższego,  wybrano ofertę Nr 6    firmy: 
                                 „AURA-BUD”Firma Budowlano-Remontowa 
                                  Wiesław Trawiński
                                  ul. Żeromskiego 5/23
                           87-400 Golub-Dobrzyń 
jako   spełniającą  wymagania  i   prezentującą  najniższą  cenę  wykonania  zamówienia, z  ceną
przetargową:    93.922,47   zł     -     brutto, 76.985,63   zł     -     netto
Oferta Nr 6 jest najkorzystniejszą i  uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100 pkt, w ramach
kryterium:  cena  = 100% .

W niniejszym przetargu ocenie podlegały,  także następujące ważne oferty:
1) Oferta Nr 1 złożona  przez firmę: Kompleksowa Obsługa Budownictwa 

„JARDEJ”
Radosław Jastrzębski
ul. Odrodzenia  54
87-410  Kowalewo Pomorskie

 z ceną przetargową: – brutto  132.952,03 zł      
uzyskując -  maksymalną liczbę  70,64  pkt

2) Oferta Nr 2 złożona  przez firmę:  Usługi  Budowlane-Handel
 „KAROL”
  Pusta Dąbrówka  19
  87-400 Golub-Dobrzyń

z ceną przetargową: -  brutto  97.648,06  zł
uzyskując -  maksymalną liczbę   96,18  pkt  

Jednocześnie, na podstawie art. 92ust. 1 pkt 3  wykluczono z postępowania  następujących
wykonawców na podstawie art. 24 ust 2 pkt 3  i jednocześnie odrzucono złożone oferty z dalszego
postępowania oceny ofert, a mianowicie:

1) Oferta Nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „PIK” Piotr Kwiatkowski
     Kłódka 33, 86-318   Rogóźno, z ceną przetargową brutto: 101.879,80 zł;  netto: 83.508,03 zł
    Podstawa prawna i faktyczna  wykluczenia i odrzucenia oferty: 
    - nie uzupełnienie właściwego załącznika Nr 4- projektu umowy ( załączony projekt umowy nie 



      dotyczył   niniejszego zamówienia) , po  uprzednim pisemnym  wezwaniu oferenta do 
       uzupełnienia  na podstawie art.  26 ust 3  u.p.z.p.,

2) Oferta Nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo  Handlowo- Usługowe „FASTERM” Grażyna 
     Majkowska ul. Warszawska 63      Głogowo, 87-123 Dobrzejewice, z ceną przetargową
      brutto: 109.402,21  zł;   netto:  89.673,94  zł 
    Podstawa prawna i faktyczna  wykluczenia i odrzucenia oferty: 
   - nie uzupełnienie oferty o brakujące dokumenty t.j. wykaz wykonanych min 2 robót 
     budowlanych w okresie ostatnich 5 lat i wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, po     
     uprzednim pisemnym wezwaniu oferenta do uzupełnienia  na podstawie art.  26 ust 3  u.p.z.p.,

3) Oferta Nr 5 złożona przez: P.P.H.U.  KAMI-BUD Rętwiny, 87-404 Radomin, z ceną 
    przetargową brutto:  109.180,73  zł;  netto:  89.492,40 zł 
    Podstawa prawna i faktyczna  wykluczenia i odrzucenia oferty: 
   - nie uzupełnienie oferty o brakujące dokumenty t.j.  wykazu osób, które będą wykonywać 
     zamówienie  oraz dokumentów potwierdzających posiadanie  doświadczenia w 
     kierowaniu  robotami budowlanymi przez kierownika budowy,  po uprzednim pisemnym 
     wezwaniu oferenta do uzupełnienia  na podstawie art.  26      ust 3  u.p.z.p.,

Radomin, dnia  03.09.2009r.  

Wójt  Gminy Radomin

mgr Mieczysław Kończalski 


