
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu ( ZP 400) zostało zamieszczone i opublikowane  
w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  na portalu  UZP, w dniu 07.03.2009r. o godz. 12:30

pod Nr 53704-2009 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin 
w dniu 07.03.2009r. o godz. 13:15 – www.bip.radomin.pl – Menu przedmiotowe

 ⇨przetargi zamówień publicznych , a także wywieszone na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Gminy Radomin

Gmina Radomin - 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 – Prawo zamówień publicznych,  na wykonanie zadania:

„Dostawa kruszywa wapiennego do remontu  i modernizacji dróg gminnych na terenie 
Gminy Radomin”, złożono 7  ofert                              

Po sprawdzeniu zgodności ze SIWZ i warunkami przetargu  oraz po wezwaniu oferentów do
uzupełnienia  dokumentów  zgodnie  z  art.  26  ust.3   ustawy,  pozostało   5  ważnych  ofert
podlegających  ocenie. Wobec spełnienia warunków przetargu,   wybrano ofertę Nr 4 
                      firmy   „REN-TRANS” Renata Jóźwicka 
                                   ul. Budowlana 2
                                   85-874 Bydgoszcz
jako  spełniającą wymagania i  prezentującą najniższą cenę wykonania zamówienia,
 z ceną przetargową: 134.540,38  zł    -     brutto  
                                    110.279,00  zł     -     netto
Oferta Nr 4 była najkorzystniejszą i  uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100 pkt, w ramach
kryterium:  cena  = 100% .

W niniejszym przetargu złożono także następujące  ważne oferty:
1) Oferta Nr 1 złożona  przez firmę:   Przedsiębiorstwo  Produkcyjno- Usługowo-Handlowe
                                                             Franciszek Żywiczyński 
                                                             Krzywosądz

                        88-210 Dobre  
z ceną przetargową:  149.268,00 zł  - brutto
                                 122.350,82 zł     - netto 
uzyskując -  maksymalną liczbę  90,13 pkt

2) Oferta Nr 2 złożona  przez:       DAMO  Sp. z o.o.
                   ul. Małszyce 2d/2e
                   99-400 Łowicz

z ceną przetargową:   137.616,00 zł – brutto
                                  112.800,00  zł   - netto
uzyskując -  maksymalną liczbę  97,77 pkt

3) Oferta Nr 5 złożona  przez:    Produkcja- Handel- Usługi
                                                     MAR-POL
                                                    Jacek Marcinkowski 

                ul. Koniuchy 21A/43
                87-100 Toruń

z ceną przetargową: 139.921,80  zł    - brutto
                                   114.690,00 zł      - netto
uzyskując -  maksymalną liczbę  96,15 pkt



4) Oferta Nr 7 złożona  przez:   Przedsiębiorstwo Handlowo Gastronomiczne
                „GABAR” Antoni Barczewski
               Wrocki 92 a
               87-400 Golub-Dobrzyń

z cena przetargową:    134.773,40 zł  - brutto
                                   110.470,00 zł    - netto
uzyskując -  maksymalną liczbę  99,83 pkt

Jednocześnie, na podstawie art. 92ust.  1 pkt 3  informuję o wykluczeniu z postępowania
następujących wykonawców na podstawie art. 24 ust 2 pkt 3  i jednocześnie odrzuceniu złożonych
ofert z dalszego postępowania oceny ofert, a mianowicie:

1) Oferta Nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, „INCO” Sp. z o.o., Falęcin 12
    86-221 Papowo Biskupie, z ceną  przetargową: brutto - 162.687,00 ;    netto –  133.350,00 zł
    Podstawa prawna i faktyczna  wykluczenia i odrzucenia oferty: 
   - nie uzupełnienie oferty o brakujące dokumenty t.j. wykaz dokonanych min. 3 dostaw, po     
     uprzednim pisemnym  wezwaniu oferenta do uzupełnienia  na podstawie art.  26 ust 3  u.p.z.p.,
   - uzupełnienie oferty, po wymaganym terminie,  o dokumenty zupełnie inne niż  oczekiwane   
     wymienione w  wezwaniu z dnia 18.03.2009r., skierowanym do  Przedsiębiorstwa. 
      Dostarczone referencje  wchodzą już  w skład złożonej oferty w dniu 16.03.2009r

2) Oferta Nr 6 złożona przez:  firmę Handel i Usługi Transportowe, „TRANSDRÓG” Andrzej 
    Cendlewski ,  Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo, z cena przetargową: brutto-  151.402,00  zł,   
      netto – 124.100,00 zł 
    Podstawa prawna i faktyczna  wykluczenia i odrzucenia oferty: 
   - nie uzupełnienie oferty o brakujące dokumenty t.j. wykaz dokonanych min. 3 dostaw, po     
     uprzednim pisemnym wezwaniu, z dnia 18.03.2009r.,  oferenta do uzupełnienia  na podstawie 
     art.  26 ust 3  u.p.z.p.,

Wójt Gminy Radomin

                           mgr Mieczysław Kończalski 

Radomin, dnia  02.04.2009r.           


