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OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie  o  zamówieniu   zostało  zamieszczone  i  opublikowane   w  Biuletynie   Zamówień
Publicznych  na portalu UZP, w dniu 23.04.2014r. pod  Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
137728 - 2014;  oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin na stronie
www.radomin.pl     - BIP – Zamówienia Publiczne - Przetargi 2014, a także wywieszone na ogólnodostępnej
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.           

Wójt Gminy Radom  in
ogłasza, 

że  w  wyniku  zakończonej  procedury  przetargowej  w  przetargu  nieograniczonym  o  wartości  nie
przekraczającej  kwoty określonej zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia z dnia  29 stycznia 2004r.-Prawo
zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2013 poz.  907 ze  zm.),  na  wykonanie zamówienia  publicznego  p.n.:
„Demontaż,  transport  i  unieszkodliwienie  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  Gminy  Radomin”,
złożono 8 ofert w terminie na składanie ofert. 

W niniejszym postępowaniu odrzucono 4 oferty. Ocenie podlegały 4 ważne oferty.
Po dokonaniu oceny, zawiadamiam, że wykonawcą niniejszego zamówienia  wybrano ofertę Nr oferty nr
Nr  6 

ECO-POL  Sp. z  o.o.
ul. Dworcowa 9

    86-120 Pruszcz 
 

Wybrana oferta  Nr 6 prezentuje cenę przetargową:   brutto    -  14 855,85 zł;    netto   - 13 755,42 zł. 
Oferta  Nr 6 jest najkorzystniejszą  i  uzyskała maksymalną  liczbę punktów = 100,  w ramach  jedynego
kryterium oceny ofert:  cena  = 100% .
 Oferta wybrana prezentuje cenę najniższą i niższą od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie
zamówienia. 

Uzasadnienie
W wyniku badania,  sprawdzania zgodności treści złożonej oferty z warunkami przetargu i SIWZ,

nie zaszła konieczność  wezwania oferenta  do uzupełnienia  dokumentów, ani do składania wyjaśnień do
dokumentów i oświadczeń w  złożonej ofercie.

Ponadto w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli:
1)  oferta Nr 1  złożona przez: Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne  Danuta Hofman, 
ul. Arkuszowa 65/43, 01-934 Warszawa 
Cena oferty:  brutto    - 20 916,66 zł;      netto   -  19 367,27 zł
uzyskując  liczbę punktów   =  71,02
2)  oferta Nr 2  złożona przez: RAMID  Mirosław Dec, ul. Kowalskiego 1/54, 03-288 Warszawa
 Cena oferty:  brutto    -   23 488,30 zł;    netto   - 21 748,42 zł    
 uzyskując  liczbę punktów   =   63,25
3) oferta Nr 3  złożona przez: „GRONEKO” s.c. , Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie  
Cena oferty:  brutto    - 20 546,78 zł;    netto  - 19 024,80 zł    
uzyskując  liczbę punktów   = 72,30
4)  oferta Nr 4  złożona przez: EKO-UTIL s.c. ,  A. Dąbrowska, P. Lewandowski, ul. Lipnowska 19 a    87-
500 Rypin  
Cena oferty:  brutto    -  16 765,40zł;    netto  - 15 523,53 zł         
uzyskując  liczbę punktów   = 88,61
5)   oferta  Nr  5  złożona  przez:  PRZEDSIĘBIORSTWO  PRODUKCYJNO  -  HANDLOWE
„KOLMEX”, Kolankowo 26, 87-600 Lipno
Cena oferty:  brutto    -   18 359,36  zł;    netto   - 16 999,41  zł    
uzyskując  liczbę punktów   = 80,92
6)  oferta Nr 7  złożona przez: PRO-EKO SERWICE sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin
Cena oferty:  brutto    - 17 651,22  zł;    netto   - 16 343,72  zł 
uzyskując  liczbę punktów   =  84,16
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7)  oferta Nr 8  złożona przez:  PPHU ABBA-EKOMED Sp. z o.o.,  ul. Filomatów Pomorskich 8, 87-100
Toruń
Cena oferty:  brutto    -   18 479,03 zł;    netto   -17 110,21 zł
uzyskując  liczbę punktów   = 80,39

 Informacja o Wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych:
Odrzucam następujące oferty: 

 oferta Nr 3  złożona przez: „GRONEKO” s.c. , Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie - Na podstawie art. 89
art. 1 pkt 2 odrzucam ofertę wykonawcy -  treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. W rozdziale  XXV. Gwarancja jakości  Zamawiający przewidział okres
gwarancji  – 36  miesięcy.  W  odrzuconej  ofercie  okres  gwarancji  jest  krótszy  od  założeń
zamawiającego.

 oferta Nr 4  złożona przez: EKO-UTIL s.c. ,  A. Dąbrowska, P. Lewandowski, ul. Lipnowska 19 87-
500 Rypin  -  Na  podstawie  art.  89  art.  1  pkt  2  odrzucam ofertę  wykonawcy -   treść  oferty nie
odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  W rozdziale  XXV.  Gwarancja
jakości  Zamawiający przewidział okres gwarancji – 36 miesięcy. W odrzuconej ofercie okres
gwarancji jest krótszy od założeń zamawiającego.

 oferta  Nr  5 złożona  przez:  PRZEDSIĘBIORSTWO  PRODUKCYJNO  -  HANDLOWE
„KOLMEX”, Kolankowo 26,  87-600 Lipno -  Na podstawie art.  89 art.  1 pkt 2 odrzucam ofertę
wykonawcy -  treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W
rozdziale XXV. Gwarancja jakości  Zamawiający przewidział okres gwarancji –  36 miesięcy. W
odrzuconej ofercie okres gwarancji jest krótszy od założeń zamawiającego.

 oferta Nr 7 złożona przez: PRO-EKO SERWICE sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin -  Na
podstawie art.  89 art.  1  pkt  2  odrzucam ofertę  wykonawcy -   treść  oferty nie  odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W rozdziale XXV. Gwarancja jakości  Zamawiający
przewidział okres gwarancji – 36 miesięcy. W odrzuconej ofercie okres gwarancji jest krótszy od
założeń zamawiającego.    

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 dnia przesłania  niniejszego zawiadomienia faksem lub
drogą  elektroniczną  do  uczestników postępowania  przetargowego,  z  tym,  że  zgodnie  art.  27  ust.2  -  po
zwrotnym potwierdzeniu  otrzymanego zawiadomienia przez Wykonawców - uczestników  przetargu (liczy
się data  otrzymania zawiadomienia) lub po upływie 10 dni od przesłania zawiadomienia do uczestników
drogą pocztową, w przypadku braku potwierdzenia faksem lub drogą elektroniczną.

Wykonawcom przysługują  środki  ochrony prawnej  przewidziane  w  Dziale  VI  ustawy Prawo  zamówień
publicznych.
Wszystkim uczestnikom, dziękuję za udział w przetargu i zapraszam do udziału w następnych. 
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Radomin, dnia 26.05.2014r.             

          Wójt Gminy Radomin
Zatwierdził

Wójt Gminy Radomin
   inż. Piotr Wolski


