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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 24.04.2012r. pod Nr 131462-2012 oraz zamieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin w dniu 24.04.2012r. na stronie
www.radomin.pl ⇒ BIP⇒ 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 zamówienia publicznego p.n.
„Zakup zestawów informacyjno-promocyjnych
oraz wydruk naklejek na potrzeby
szkoleniowe pracowników Urzędu Gminy Radomin”
dofinansowanego w ramach projektu „Nowe regulacje- nowe kwalifikacje. Wzmocnienie
potencjału Gminy Radomin poprzez przygotowanie i wdrożenie budżetu zadaniowego” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego - Priorytet V Dobre zarządzanie , Działanie
5.2 Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej, , złożono tylko 1 ofertę.
Po sprawdzeniu zgodności ze SIWZ, warunkami przetargu i ustawą p.z.p., pozostaniu
złożonej oferty jako ważnej i nie podlegającej odrzuceniu, wybrano ofertę Nr 1
złożoną przez :
3R Agencja Reklamowo-Marketingowa
Sylwiusz Gruś
ul. Wilcza 8
56-120 Brzeg Dolny
spełniającą określone wymagania. Pomimo, że oferta prezentowała wyższą cenę 1.618,31 zł,
aniżeli Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia t.j. kwotę 1.450,00 zł
brutto, Zamawiający oświadcza, że może zwiększyć sfinansowanie powyższego zamówienia o
kwotę 168,31 zł do ceny najkorzystniejszej oferty. Powyższe wyczerpuje znamiona zapisu art. 93
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.
Wybrana oferta Nr 1 prezentuje
cenę przetargową:

1.618,31 zł 1.315,70 zł -

brutto
netto

Oferta Nr 1 jest najkorzystniejszą i uzyskała maksymalną liczbę punktów = 100, w ramach
jedynego kryterium oceny ofert cena = 100 % .
Uzasadnienie wyboru oferty Nr 1:
W trakcie badania, sprawdzania zgodności treści złożonej oferty z warunkami przetargu,
SIWZ oraz ustawą p.z.p., nie zachodziła konieczność uzupełnienia dokumentów do złożonej
oferty. Wobec powyższego, wykonawca nie został wykluczony z postępowania, a oferta nie
podlegała odrzuceniu.
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż
termin związania z ofertą, z zastrzeżeniem art. 85 ust.2, 3 i 4 ustawy.
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