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zawiadamia i  ogłasza
o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert i 

 unieważnieniu postępowania przetargowego
 prowadzonego w trybie  przetargu  nieograniczonego o wartości 

nie przekraczającej kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy – 
z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych 

( Dz. U. z  2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.).
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień 

publicznych  (  Dz.  U.  z   2010r.  Nr 113 poz.  759 z  późn.  zmian.),  zawiadamiam i  ogłaszam o 
wykluczeniu  wykonawców,  odrzuceniu  ofert  i   unieważnieniu  postępowania o  udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania 
p.n. 

„Montaż lamp ulicznych zasilanych energią odnawialną, na terenie gminy Radomin”
współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej  w ramach działania  321 „Podstawowe usługi  
dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2007-2013.
  

UZASADNIENIE
W  terminie  związania  ofertą,  po   sprawdzeniu  zgodności  treści  złożonych  6   ofert  z 

warunkami przetargu i SIWZ, informuję o odrzuceniu  ofert,  w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 i  
wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy oferentów Nr  1, Nr 2, Nr 
4 , Nr 5 i Nr 6,   z powodu niezgodności treści złożonych ofert z treścią  Specyfikacji Istotnych 
Warunków  Zamówienia  określoną  przez  Zamawiającego,  a  mianowicie  braku  załączonego 
kosztorysu ofertowego. 
Ponadto  w  ofercie  Nr  5  wykazane  wartości,  w  Zał.  Nr  6  wykonanych  robót,  stanowią  jedno 
zamówienie,  a  potwierdzeniem tego są  załączone  referencje  zawierające  wartość,  jako jednego 
zamówienia.
Zamawiający informuje, że nie zachodziły przesłanki zastosowania przepisów  określonych w art. 
87 ust.2 pkt 3 ustawy, do żadnej z wymienionych ofert.

Jednocześnie informuję, że pozostała ważna oferta  Nr 3 , zawierająca kosztorys ofertowy, 
prezentowała wyższą cenę niż Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Zamawiający nie może zwiększyć tej  kwoty do ceny złożonej oferty 

 W  przypadku   ponownego  podjęcia  postępowania  w  celu  wyłonienia  wykonawcy, 
zamawiający  wystosuje  zawiadomienia  lub   zamieści  stosowne  ogłoszenia   w  miejscach 
określonych w ustawie.  

Treść  niniejszego  ogłoszenia  zamieszczona  jest  na  stronie  internetowej  Zamawiającego-
Gminy  Radomin:  www.radomin.pl  ⇒ BIP⇒  Menu  przedmiotowe  ⇒ przetargi  zamówień 
publicznych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego- Urzędzie Gminy  Radomin.

Radomin, dnia  08.10.2012r. 
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