
GMINA RADOMIN
Radomin 1a, 87-404 Radomin 

RIG.271.4.3.2011

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone i opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  
na portalu  UZP, w dniu 30.06.2011r. pod  Nr 179280-2011 i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało 

zamieszczone i opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  na portalu  UZP, w dniu 
04.07.2011r. pod Nr 183630-2011 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin w 

dniu  01.07.2011r. i po zmianie w dniu 04.07.2011r.   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 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,  na wykonanie  dostawy:
„Zakup koparko- ładowarki  dla Gminy Radomin”

złożono  1  ofertę   do dnia 08.07.2011r. do godz. 09:00.                            
Po sprawdzeniu zgodności ze SIWZ i warunkami przetargu, pozostaniu  1  ważnej oferty 

nie podlegającej  uzupełnieniu ani odrzuceniu,  wybrano ofertę Nr 1 firmy:

                                                               Przedsiębiorstwo Handlowe „STAN”
                                                               Janina Stankowska
                                                                Mały Rudnik 66
                                                                86-300 Grudziądz
spełniającą wymagania,  prezentującą najniższą cenę wykonania zamówienia i cenę niższą od kwoty 
jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
 z ceną przetargową:    113.160,00 zł    -     brutto  
                                          92.000,00 zł    -      netto  
Oferta Nr 1 jest najkorzystniejszą  i  uzyskała maksymalną  łączną  liczbę punktów = 100,  w 
ramach następujących kryteriów:
1.  cena      70 % =   70 pkt 
2. okres gwarancji   30%  = 30 pkt 

W trakcie badania ofert,  nie wystąpiła konieczność dokonania uzupełnienia oferty 
ani konieczność składania wyjaśnień do złożonej oferty,  w związku z czym  złożona oferta jest 
ważna i nie podlega odrzuceniu, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

Umowa  w  sprawie  wykonania  zamówienia,  z  wykonawcą  wyłonionym  w  niniejszej 
procedurze,  może  być  podpisana  nie  wcześniej  niż  po  upływie  5  dni   od  daty  otrzymania 
niniejszego zawiadomienia faksem, przez wszystkich  uczestników postępowania przetargowego 
(  po  zwrotnym  potwierdzeniu   otrzymanego  zawiadomienia  przez  Wykonawców-  uczestników 
przetargu  )  lub  po  upływie  10  dni  od  daty  otrzymania  zawiadomienia  przez  wszystkich 
uczestników,  przesłanego  drogą  pocztową,  w  przypadku  braku  potwierdzenia  faksem,  z 
zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 niniejszej ustawy.

Podpisanie umowy  z wybranym wykonawcą musi nastąpić w terminie nie  dłuższym niż 
termin związania z ofertą, z zastrzeżeniem art. 85 ust.2, 3 i  4 ustawy.

Radomin, dnia  14.07.2011r.           

      Wójt  Gminy Radomin 

           inż. Piotr Wolski  
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