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RIG.271.17.4.2014.AM     

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone i opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  na 
portalu UZP, w dniu 18.08.2014r. i otrzymało Nr 273338-2014 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. „Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Radomin” złożono 2 oferty w terminie na składanie ofert.  
 Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 Wykonawcy:  

TST Szymon Tomaszewski 
Dąbrówka  Nowa 50 

86-014 Sicienko 
Cena oferty netto 879 442,93 zł; cena oferty brutto 1 081 714,80 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 firmy TST Szymon Tomaszewski, Dąbrówka  Nowa 50, 
86-014 Sicienko, uzyskała  najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ważnych ofert, zgodnie z przyjętymi 
kryteriami oceny. 

Ponadto w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli: 
Wykonawca nr 1 : Konsorcjum firm Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25A, 
87-800 Włocławek oraz „EKO-BUD” Agnieszka Żołędowska ul. Ziołowa 1a, 87-800 Włocławek 
Cena oferty brutto 647 694,05 zł, netto 796 663,68 zł 
 

Informacja o Wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych: 
 

W niniejszym postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 odrzucono ofertę wykonawcy nr 1 Konsorcjum firm 
Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25A, 87-800 Włocławek oraz „EKO-
BUD” Agnieszka Żołędowska ul. Ziołowa 1a, 87-800 Włocławek. Treść oferty złożonej przez konsorcjum nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaproponował urządzenia pracujące w 
innej technologii oczyszczania ścieków niż obrotowe złoże biologiczne co jest niezgodne z SIWZ i projektem 
budowlanym. 

 
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, na podstawie art. 
94 ust. 1 pkt 2 zostanie zawarta po terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
Wszystkim uczestnikom, dziękuję za udział w przetargu i zapraszam do udziału w następnych.   

 
Radomin, dnia 04.09.2014r.                  
          

Wójt Gminy Radomin  
      inż. Piotr Wolski 


