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RIG.271.6.4.2012

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 11.06.2012r. pod  Nr  196326-2012 oraz zamieszczone  w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin w dniu  11.06.2012r.. na stronie 
www.radomin.pl  ⇒ BIP⇒  Menu przedmiotowe ⇒ -  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 z dnia  29 stycznia 2004r.-
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z  2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.),    na wykonanie 
zamówienia publicznego  p.n.

„Modernizacja drogi gminnej- dojazdowej do gruntów rolnych, o długości
1,000   km w miejscowości Płonne gmina Radomin”

złożono  2 oferty w terminie na składanie ofert. 

W  trakcie badania,  sprawdzania zgodności treści złożonych ofert z warunkami przetargu i SIWZ, 
zaszła konieczność wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień do złożonych dokumentów w   jednej 
z ofert.  Zamawiający  wezwał  oferenta, w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy, do złożenia wyjaśnień 
do  wykazu  wykonanych  robót  zamieszczonego  w  składanej  ofercie  (w  jakiej  jednostce 
uwidoczniona jest wartość - w złotych -  czy w tysiącach złotych, wykonanych robót). Wezwany 
wykonawca  udzielił  wyjaśnień  pisemnie,  przesłanych  do  Zamawiającego  faksem  w  dniu 
29.06.2012r. oraz pocztą w dniu 02.07.2012r. t.j. w  wyznaczonym terminie, określonym na dzień 
03.07.2012r. do godz. 12:00. Wobec otrzymania wyjaśnień  przez Zamawiającego, wykonawca nie 
został  wykluczony z postępowania,  a oferta nie podlegała odrzuceniu.  

Wobec  powyższego,  ocenie podlegały 2 ważne oferty..
Po dokonaniu oceny, zawiadamiam, że wykonawcą niniejszego zamówienia  wybrano 
wykonawcę - ofertę Nr 2    

Zakład Handlowo-Budowlany

„AGA” M. Wilczyński

ul. Zbożowa 74
87-100 Toruń

        Adres do korespondencji:
Rogowo 23
87-162 Lubicz
 

Wybrana oferta  Nr 2 prezentuje cenę przetargową   brutto  226.196,47 zł ;  netto  -  183.899,57  zł
Oferta  Nr 2 jest najkorzystniejszą  i  uzyskała maksymalną  liczbę punktów = 100,  w ramach 
jedynego kryterium oceny ofert:  cena  = 100% .
 Oferta wybrana prezentuje cenę najniższą. 

http://www.radomin.pl/


      Uzasadnienie wyboru oferty Nr 2:

W wyniku badania,  sprawdzania zgodności treści złożonej oferty z warunkami przetargu i 
SIWZ,  zaszła konieczność  wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień do złożonych dokumentów w 
jednej z ofert.  Zamawiający  wezwał  oferenta Nr 2, w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy,  pismem Nr 
RIG.271.6.1.2012  z  dnia  28.06.2012r.,  do  złożenia  wyjaśnień  do  wykazu  wykonanych  robót 
zamieszczonego w składanej ofercie (w jakiej jednostce   uwidoczniona jest wartość - w złotych - 
czy w tysiącach złotych, wykonanych robót). Wezwany wykonawca udzielił wyjaśnień pisemnie, 
przesłanych do Zamawiającego faksem w dniu 29.06.2012r. oraz pocztą w dniu 02.07.2012r. t.j. w 
wyznaczonym  terminie,  określonym  na  dzień  03.07.2012r.  do  godz.  12:00.  Wobec  otrzymania 
wyjaśnień  przez Zamawiającego, 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: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8
87-600 Lipno

 
         Cena oferty:   brutto    315.519,60 zł ;  netto   256.520,00 zł 
                           uzyskując  liczbę punktów   =    71,69 pkt               

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-  art.  27 ust.2  (  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.

Wszystkim uczestnikom, dziękuję  za  udział  w przetargu i  zapraszam do udziału  w 
następnych.

               Wójt Gminy  

               inż. Piotr Wolski

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

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

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


