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OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone i opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  na 
portalu UZP, w dniu 07.07.2014r. pod  Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 226636-2014  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 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 2013 poz. 907 ze zm.), na wykonanie zamówienia publicznego  p.n  „Zagospodarowanie terenów 
zielonych w centrum wsi Radomin” złożono 3oferty w terminie na składanie ofert. W niniejszym postępowaniu 
nie wykluczono wykonawcy, odrzucono jedną ofertę. 
Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3 Wykonawcy:  

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL”  
Zielaskowski Artur 

ul. Dworcowa 14 
86-300 Grudziądz 

Cena wybranej oferty brutto 64 555,00 zł, netto 59 733,15 zł  
     Przyznana punktacja: 100 pkt 

 
UZASADNIENIE 

Zamawiający, w oparciu o art. 91 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), 
wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia”. Zgodnie z powyższym oferta Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „DANIEL” 
Zielaskowski Artur ul. Dworcowa 14, 86-300 Grudziądz uzyskało  najwyższą liczbę punktów spośród 
złożonych ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Cena oferty jest najniższa spośród złożonych ważnych 
ofert. 

Ponadto w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli: 
Wykonawca nr 1 : Projektowanie i Pielęgnacja Ogrodów – Sprzedaż Roślin „OGRODNIK” Małgorzata 
Stankiewicz, ul. Szkolna 6, 83-423 Wielki Klincz 
Cena oferty brutto 159 637,81 zł, netto 147 812,79 zł 
Przyznana punktacja: 40,43 pkt 
   Informacja o Wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych:  
W niniejszym postępowaniu na podstawie art. 89, ust.1, pkt 2 odrzucono ofertę Nr 2 wykonawcy KM 
Ogrody.PL Katarzyna Ziółkowska Nowy Młyn 1, 87-400 Golub-Dobrzyń. Do złożonej oferty wykonawca nie 
dołączył wymaganego przez zamawiającego kosztorysu ofertowego. Wykonawca załączył jedynie oświadczenie, 
że wykonawca dostarczy kosztorys w razie wybrania jego oferty. Kosztorys nie podlega uzupełnieniu w dalszej 
części postępowania.  
 
Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, z wykonawcą wyłonionym w niniejszej procedurze zostanie zawarta 
po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 1.  
  
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.   
 
Radomin, dnia 23.07.2014r.                        

Wójt Gminy Radomin  
      inż. Piotr Wolski 


