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OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej  oferty.
Wykonawcach wykluczonych z postępowania .

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone i opublikowane   w Biuletynie  Zamówień 
Publicznych  na portalu  UZP, w dniu 02.05.2012r. pod  Nr 141178-2012 oraz zamieszczone  w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin w dniu  02.05.2012r.. na stronie 

www.radomin.pl  ⇒ BIP⇒  Menu przedmiotowe ⇒ przetargi -  przetargi  zamówień publicznych – 
PO KL,  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 zamówienia publicznego  p.n.

„Zakup  komputera przenośnego  z oprogramowaniem, projektora multimedialnego, ekranu 
projekcyjnego oraz zestawu bezprzewodowego z mikrofonem  dla  Urzędu Gminy Radomin”

dofinansowanego   w  ramach  projektu   „Nowe  regulacje-  nowe  kwalifikacje.  Wzmocnienie  
potencjału Gminy Radomin poprzez przygotowanie i wdrożenie budżetu zadaniowego” w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  
Społecznego  -  Priorytet  V  Dobre  zarządzanie  ,  Działanie   5.2  Wzmocnienie  potencjału  
administracji samorządowej,, złożono   2 oferty. 

Po sprawdzeniu zgodności  obu ofert  z warunkami przetargu określonymi w SIWZ oraz 
ustawą p.z.p., odrzucenia  1 oferty z powodu niezgodności z warunkami przetargu określonymi w 
SIWZ oraz  ustawą p.z.p.,  pozostała jedna  ważna oferta nie podlegająca  odrzuceniu i podlegająca 
dalszej  ocenie.

Wobec powyższego, zawiadamiam, że wybrano ofertę Nr 2:

 PHPU ZUBER 
                                                             Andrzej Zuber

              ul. Krakowska 29 C
             50-424 Wrocław  

 Wybrana oferta Nr 2 prezentuje  cenę przetargową:  
  brutto    8.118,00 zł;  

 netto:     6.600,00 zł 
Oferta  Nr 2 jest  najkorzystniejszą  i   uzyskała maksymalną liczbę punktów = 100,  w ramach 
jedynego kryterium oceny ofert:  cena  = 100% .

http://www.radomin.pl/


 Oferta wybrana prezentuje  niższą cenę, od  kwoty jaką zamawiający przeznaczył na  wykonanie 
zamówienia.

Uzasadnienie wyboru oferty Nr 2:

W wyniku badania,  sprawdzania zgodności treści złożonej oferty z warunkami przetargu i 
SIWZ, nie  zaszła  konieczność  uzupełniania  dokumentów do złożonej  oferty.  Wykonawca nie 
został wykluczony z postępowania,  a oferta nie podlegała odrzuceniu. 

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 1  złożonej  przez: 

          „NEO-SYSTEM”
         Marcin Krajewski
         ul. Podgórna 80 b
         87-300 Brodnica 

 
    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   wymienionej powyżej ustawy  oraz  art. 78 § 1 k.c. 

Z uwagi na powyższe,  wobec odrzucenia oferty  Nr 1,  zawiadamiam na podstawie art. 24 
ust. 3 ustawy p.z.p.,  że  oferent Nr 1 został wykluczony z postępowania o udzielenie powyższego 
zamówienia. 

Wykonawca- Oferent Nr 1  złożył ofertę nie zawierająca formularza oferty. 
Złożenie formularza oferty jest zasadniczym wymaganiem, aby można uznać, że oferta jest ważna i 
nie  podlega  odrzuceniu.  Jest   wymaganiem  wynikającym  wprost  z  ustawy  oraz  wymaganiem 
określonym  przez  Zamawiającego  w  Rozdziale  XI.   Opis  sposobu  przygotowania  oferty, a 
mianowicie  złożeniem oferty na   formularzu „Oferta”, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

Od niniejszej informacji  przysługują środki ochrony prawnej określone w art.  180 ust. 2 
ustawy-  z dnia  29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z  2010r. Nr 113 poz. 
759 z późn. zmian.).

Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta 
umowa w sprawie zamówienia publicznego.

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  lub  drogą  elektroniczną,  przez   uczestników  postępowania 
przetargowego ( po zwrotnym potwierdzeniu  otrzymanego zawiadomienia przez Wykonawców- 
uczestników  przetargu- liczy się data  otrzymania zawiadomienia ) lub po upływie 10 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia przez  uczestników, przesłanego drogą pocztową, w przypadku braku 
potwierdzenia faksem lub drogą elektroniczną.

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

    Wójt  Gminy Radomin 
               inż. Piotr Wolski

 


