
                                                           

GMINA RADOMIN
Radomin 1a, 87-404 Radomin 

RIG.271.5.2011
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
Wykonawcach wykluczonych z postępowania .

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta 

umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone i opublikowane   w Biuletynie  Zamówień 
Publicznych  na portalu  UZP, w dniu 15.07.2011r. pod  Nr 202828-2011 oraz zamieszczone  w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin w dniu  15.07.2011r. na stronie 
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:

„Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubki”
złożono 3 oferty do dnia 29.07.2011r. do godz. 13:00.Odrzucono 1 ofertę z powodu niezgodności z 
ustawą i SIWZ .Pozostałe 2 oferty sprawdzono pod względem  zgodności ze SIWZ i warunkami 
przetargu. Wezwano   1 oferenta do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust.3  ustawy
( wezwanie pisemne). Oferent uzupełnił dokumenty, w związku z czym  pozostały 2 ważne oferty 
nie podlegające odrzuceniu i podlegające dalszej  ocenie.

Wobec powyższego, zawiadamiam, że wybrano ofertę Nr 2  firmy :
EKO-INSTAL

Michał Wiśniewski

Świedziebnia  57

87-335 Świedziebnia 
z ceną przetargową:  46.903,33  zł    -     brutto  
                                     38.132,79  zł    -      netto  
Oferta  Nr 2 jest  najkorzystniejszą  i   uzyskała  maksymalną  liczbę punktów = 100,  w ramach 
jedynego kryterium oceny ofert:  cena  = 100% .

Oferta  Nr 2 jest  najkorzystniejszą  i   uzyskała  maksymalną  liczbę punktów = 100,  w ramach 
jedynego kryterium oceny ofert:  cena  = 100% .

Uzasadnienie wyboru oferty Nr 2:
W  wyniku badania,  sprawdzania zgodności treści złożonej oferty z warunkami przetargu i 

SIWZ, zaszła konieczność  uzupełnienia dokumentów do złożonej oferty.  Zamawiający  wezwał 
oferenta,  w  oparciu  o  art.  26  ust.  3  ustawy,  do  uzupełnienia  dokumentów,  pismem  z  dnia 
02.08.2011r.  Nr  RIG.271.5.2.2011.  Wykonawca-  oferent  dokonał  uzupełnienia  wymaganego 
dokumentu  w dniu 04.08.2011r.    kserokopii  aktualnego  zaświadczenia  o  wpisie  do  ewidencji 

http://www.radomin.pl/


działalności  gospodarczej  (złożone  osobiście  przez  oferenta   w  sekretariacie  urzędu)  t.j.  w 
wyznaczonym terminie upływającym w dniu  08.08.2011r. do godz. 15:00.
 Wobec dokonania uzupełnienia, wykonawca nie został wykluczony z postępowania,  a oferta nie 
podlegała odrzuceniu.

W niniejszym przetargu ocenie podlegała  także następująca ważna oferta, nie podlegająca 
odrzuceniu;
1) Oferta Nr 1 złożona  przez :

P.P.H.U. KAMI-BUD

Rętwiny 39

87-404 Radomin 

z ceną przetargową:      49.349,58  zł      - brutto   
                                      40.121,61  zł      - netto  
uzyskując -  maksymalną liczbę 95,04 pkt

Jednocześnie, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3  zawiadamiam  o odrzuceniu  oferty   i 
wykluczeniu  wykonawcy z postępowania,  a mianowicie:
1) Oferty Nr 3  złożonej  przez:   Zakład Ogólnobudowlany GRES-BUD

      Grzegorz Opaciński
      ul. M. Sucharskiego 14
      87-400 Golub-Dobrzyń

          Podstawa prawna i faktyczna   odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy. 
Oferta wykonawcy została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 1 i 2, w związku z art. 82 ust. 2 i ust.3  
wymienionej powyżej ustawy.

Uzasadnienie 
Wykonawca-  oferent  Nr  3   złożył  ofertę  zawierającą  formularz  oferty,  który  nie  został 

opatrzony  podpisem osoby  lub  osób  uprawnionych  do  występowania  w  imieniu  oferenta  i  do 
reprezentowania oferenta. Formularz oprócz pieczęci nagłówkowej, nie zawierał żadnego podpisu 
oraz nie został wypełniony  w pkt IV, pkt V , pkt VII, pkt XII, a także nie została wypełniona część  
informacyjna  formularza dotycząca danych o oferencie. 

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.

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  09.08.2011r.           
      Wójt  Gminy Radomin 

           inż. Piotr Wolski

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia ....................................podpis………….....................
Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia ...................................podpis…………......................


