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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 
 w Radominie
Radomin 175
87-404 Radomin 

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 21.09.2012. pod  Nr  361170-2012 oraz zamieszczone  na 
stronie  internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin w zakładce 

Samorządowy Zakład Budżetowy  w dniu  21.09.2012r. 
www.radomin.pl →  BIP→    Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie,  a także wywieszone na   tablicy 
ogłoszeń w  siedzibie Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY- Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie
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 
operacji- zamówienia publicznego  p.n.
           „Zakup sprzętu na potrzeby mieszkańców Gminy Radomin”-  wóz asenizacyjny
objętego  współfinansowaniem  ze  środków   Unii  Europejskiej   w  ramach  Działania  321 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,  objętego PROW na lata 2007-2013,
złożono  2 oferty. 
Dokonano  sprawdzenia   zgodności    złożonych  ofert  z  warunkami  przetargu  określonymi   w 
ustawie p.z.p. oraz treści ofert  z treścią SIWZ. Odrzucono ofertę Nr 1 z powodu niezgodności  
treści oferty z treścią SIWZ. Wobec powyższego, dalszej ocenie podlegała oferta Nr 2

W niniejszym postępowaniu nie zachodziła potrzeba wzywania oferenta  na podstawie art. 
26  ust.3  ustawy,  do  uzupełnienia   dokumentów  ani  wzywania  do   udzielenia  wyjaśnień  do 
złożonych  oświadczeń i dokumentów.

Po dokonaniu oceny, zawiadamiam, że dla wykonania niniejszego zamówienia  wybrano 
wykonawcę - ofertę  Nr 2:

 P.P.H.U.  ZIP AGRO

Aleksandra Piotrowska

Kurzejewo 23

86-160 Warlubie  

Wybrana oferta  Nr 2 prezentuje cenę przetargową:   brutto    -   27.675,00   zł  PLN
                           netto       -    22.500,00   zł  PLN

http://www.radomin.pl/


Oferta  Nr 2 jest najkorzystniejszą  i   uzyskała maksymalną  liczbę punktów = 100,  w ramach 
jedynego kryterium oceny ofert:  cena  = 100% .
 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.  Wobec powyższego oferta 
spełniała  warunki określone w ustawie p.z.p. i  w SIWZ.

Jednocześnie,  w  oparciu  o  art.  92  ust.  1  pkt  2   zawiadamiam  o  odrzuceniu   oferty 
wykonawcy  na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 
ust. 2 pkt 4, a mianowicie:

1)  Wykonawcy – oferty Nr 1  złożonej  przez: 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
„POMOT” Spółka z o.o. w  Chojnie
ul. Słowiańska 2
74-500 Chojna

    Podstawa prawna i faktyczna   odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy  z postępowania : 
Odrzucono ofertę wykonawcy, ponieważ w  wykazie wykonanych dostaw,  jako Załącznika 

Nr 6 do złożonej  oferty,   tylko dwie wykonane dostawy spełniały wymagania  Zamawiającego 
określone w Rozdziale VII  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie wartość 
wykonanych dostaw jest nie niższa niż w składanej ofercie. Wobec nie spełniania przez  ofertę Nr 1 
treści  SIWZ , Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy Nr1.
Poza tym w pkt IX formularza oferty  brak zapisu o ilości stron oferty, brak zaznaczenia w pkt IV 
czy  Wykonawca  zamierza  zlecić  wykonanie  dostawy  podwykonawcom,  a  także   nie  zostały 
ponumerowane strony oferty.  

W związku z czym, wykonawca Nr 1 zostaje wykluczony z postępowania na podstawie art.  
24 ust. 2 pkt 4, jako wykonawca, który nie wykazał spełniania  warunków udziału w postępowaniu.

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

Umowa  w  sprawie  wykonania  zamówienia  z  wykonawcą  wyłonionym  w  niniejszym 
postępowaniu, może być  zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.1, tj.  nie wcześniej niż po 
upływie  5 dni  od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, 
przez   uczestników  postępowania  przetargowego-  art.  27  ust.2  ustawy   (  po  zwrotnym 
potwierdzeniu  otrzymanego zawiadomienia przez każdego Wykonawcę - uczestnika  przetargu- 
liczy  się  data   otrzymania  zawiadomienia  )  lub  po  upływie  10  dni  od  daty  otrzymania 
zawiadomienia  przez  każdego   uczestnika,  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.

 p.o. Kierownika
                                                                                      Samorządowego Zakładu Budżetowego

/-/ Janusz Malinowski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiające


