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Radomin, dnia 14.12.2012r.
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 04.12.2012r. pod Nr 490112-2012 oraz zamieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin w dniu 04.12.2012r. 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 z dnia z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), na wykonanie
zamówienia publicznego p.n. „Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Płonnem,
w ramach programu - Cyfrowa szkoła” , dofinansowanego ze środków budżetu Państwa w ramach
Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno- komunikacyjnych ”Cyfrowa szkoła”, złożono 3 oferty w terminie na składanie ofert,
określonym na dzień 11.12.2012.r. do godz. 13:00.
W trakcie badania, sprawdzania zgodności treści złożonych ofert z warunkami przetargu i SIWZ,
zaszła konieczność uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień do złożonych dokumentów w ofertach:
Nr 2 i Nr 3. Zamawiający wezwał oferentów w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy, do uzupełnienia
dokumentów oraz na podstawie art.26.ust.4 do złożenia wyjaśnień do złożonych dokumentów w ofercie,
pismami z dnia 12.12.2012r.
Wezwany wykonawca Nr 2 uzupełnił dokumenty i złożył wyjaśnienia do złożonej oferty,
natomiast wezwany wykonawca Nr 3 nie dokonał wystarczających uzupełnień ani nie udzielił wyjaśnień, w
wyznaczonym terminie. Termin udzielenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów minął w dniu
14.12.2012r. o godz. 10:00.
Wobec tego wykonawcy Nr 1 i Nr 2 nie zostali wykluczeni z postępowania, a oferty nie
podlegały odrzuceniu, natomiast oferta wykonawcy Nr 3 podlega odrzuceniu a oferent wykluczeniu.

Wobec powyższego, ocenie podlegały 2 ważne oferty.
Po dokonaniu oceny, ogłaszam, że wykonawcą niniejszego zamówienia wybrano
wykonawcę - ofertę Nr 2
LOGON S.A.
ul. Piotrowskiego 7-9
85-098 Bydgoszcz
Wybrana oferta Nr 2 prezentuje cenę przetargową brutto - 86.788,80 zł; netto - 70.560,00 zł
Oferta Nr 2 jest najkorzystniejszą i uzyskała maksymalną liczbę punktów = 100, w ramach jedynego
kryterium oceny ofert: cena = 100% .
Pomimo, że oferta prezentowała wyższą cenę aniżeli Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia t.j. kwotę 78.893,75 zł brutto, Zamawiający oświadcza, że może zwiększyć
sfinansowanie powyższego zamówienia o kwotę 7.895,05 zł do ceny najkorzystniejszej oferty. Powyższe
wyczerpuje znamiona zapisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień
publicznych..
Uzasadnienie wyboru oferty Nr 2:
W wyniku badania, sprawdzania zgodności treści złożonej oferty z warunkami przetargu i SIWZ,
zaszła konieczność wezwania oferenta do uzupełnienia oferty oraz złożenia wyjaśnień do złożonej oferty.
Zamawiający wezwał oferenta Nr 4 w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia dokumentów
oraz na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy do złożenia wyjaśnień do złożonych dokumentów.

Wezwany Wykonawca uzupełnił ofertę oraz dokonał wyjaśnień do złożonych
dokumentów w
wyznaczonym terminie, określonym na dzień 14.12.2012r. do godz. 10:00.
Wobec otrzymania wyjaśnień przez Zamawiającego, wykonawca nie został wykluczony z postępowania, a
oferta nie podlegała odrzuceniu.

W niniejszym przetargu ocenie podlegała także następujące ważna oferta, nie podlegająca
odrzuceniu:
1) oferta Nr 1 złożona przez: Moje Bambino
Sp. z o.o. S.K.A
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
Cena oferty: brutto - 99.995,09 zł;

netto - 81.296,82 zł

uzyskując liczbę punktów = 86,79 pkt
Jednocześnie, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiadamiam o wykluczeniu z postępowania
wykonawców i odrzuceniu złożonych ofert:
1) wykluczam z postępowania i odrzucam ofertę wykonawcy:
a) Nr 3
NEO- SYSTEM
Marcin Krajewski
ul. Podgórna 80b
87-300 Brodnica
Cena oferty: brutto - 104.850,00 zł;

netto - 85.243,90 zł

Podstawa prawna i faktyczna wykluczenia wykonawcy
i odrzucenia oferty Nr 3 .
Na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 wykluczam wykonawcę i odrzucam ofertę na podstawie art. 24
ust.4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, a mianowicie oferta nie zawierała prezentacji modelu ( marki) zaoferowanych składników
zamówienia, wraz z parametrami technicznymi.
Ponadto Zamawiający informuje, że nie zachodziły przesłanki zastosowania przepisów określonych
w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy, do wymienionej oferty.
Wobec powyższego, wyżej wymieniona oferta podlega odrzuceniu, a wykonawca wykluczeniu z
postępowania.

Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta
umowa w sprawie zamówienia publicznego.
Umowa w sprawie wykonania zamówienia, z wykonawcą wyłonionym w niniejszej procedurze,
może być podpisana nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
faksem lub drogą elektroniczną do uczestników postępowania przetargowego, z tym, że zgodnie art. 27
ust.2 - po zwrotnym potwierdzeniu otrzymanego zawiadomienia przez Wykonawców- uczestników
przetargu ( liczy się data otrzymania zawiadomienia ) lub po upływie 10 dni
od dnia przesłania
zawiadomienia do uczestników drogą pocztową, w przypadku braku potwierdzenia faksem lub drogą
elektroniczną.
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż
termin związania z ofertą, z zastrzeżeniem art. 85 ust.2, ustawy.
Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:
- deklaracji CE dla zaoferowanych pomocy dydaktycznych ,
- certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu,
- potwierdzenia, że komputery przenośne- notebooki, spełniają wymogi normy Energy Star 5.0

Wójt Gminy Radomin
inż. Piotr Wolski

