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OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
 po wyborze wykonawcy  dokonanym w oparciu o art. 94 ust.3 ustawy 

 z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych
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 09.08.2012r. pod  Nr  294906-2012 oraz zamieszczone  w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin w dniu  09.08.2012r. 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  wobec  uchylenia  się  wybranego  wykonawcy  Nr  3  od  zawarcia  umowy  na  wykonanie 
zamówienia,  na podstawie art.  94 ust.  3 ustawy z dnia  29 stycznia  2004r.  -Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z  2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.),   uprzejmie zawiadamiam, że 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  materiałów  informacyjno-promocyjnych   dla  uczestników  spotkań  publicznych- 
Gmina 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,   dokonuję  wyboru  oferenta  Nr  1,  jako  kolejnego   prezentującego 
najkorzystniejszy bilans ceny, na Wykonawcę wymienionego zamówienia:

3R Agencja Reklamowo-Marketingowa
Sylwiusz Gruś
ul. Wilcza 8
56-120 Brzeg Dolny

Wobec zachowania ważności dotychczasowego badania i oceny ofert, oferta prezentuje 
cenę  przetargową:   brutto  -   1.907,65 zł
                                 netto     -   1.550,00zł
uzyskując  liczbę punktów   =   75,76   pkt
Oferta wybrana prezentuje  niższą cenę, od  kwoty jaką zamawiający przeznaczył na  wykonanie 
zamówienia.

http://www.radomin.pl/


Uzasadnienie wyboru oferty Nr 1:

Wyboru oferenta Nr1 na Wykonawcę zadania dokonano w oparciu o art. 94 ust 3 ustawy, z 
uwagi na to, że wybrany wykonawca Nr 3 firma  WIBLASK Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48,
33-170 Tuchów uchylił  się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wybrany Wykonawca  
Nr 1 nie został wykluczony z postępowania,  a oferta nie podlega odrzuceniu. 

Zachowując  dokonane  badanie  i   ocenę  wszystkich  złożonych   ofert,  Zamawiający 
skorzystał  z zapisów art. 94 ust 3 ustawy, dokonując ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, 
spośród pozostałych  ofert, w trakcie trwania tego samego postępowania.

Skorzystanie   z  możliwości  dokonania  ponownego  wyboru  wykonawcy  zadania  jest 
możliwe, ponieważ nie zachodzą przesłanki  unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 
93 ust.1 ustawy.  

W  niniejszym  przetargu  zachowuje   nadal  ważność  złożona   następująca  oferta,  nie 
podlegająca odrzuceniu:

1) Oferta Nr 2 złożona  przez: 
REWERSART
Agencja reklamowo-projektowa
Agnieszka Piskorska
Teodorówka 54b
38-450 Dukla

            z ceną  przetargową oferty:   brutto  -    2.372,67 zł
                                                                       netto   -    1.929,00zł
uzyskując  liczbę punktów   =    60,91   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  ofertą, z zastrzeżeniem art. 85 ust.2,  ustawy.

     
Wójt Gminy

                                                     inż. Piotr Wolski
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