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RIG.271.17.8.2013 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 

    

 Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone i opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  

Publicznych  na portalu UZP, w dniu 19.09.2013r. pod  Nr 380686-2013  ze zmianą w dniu 23.09.2013r. 

pod Nr 385578-2013 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin 

w dniu 19.09.2013r.oraz zmienione w dniu 23.09.2013r. na stronie www.radomin.pl BIP  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 2013 poz. 907) na wykonanie zamówienia publicznego  p.n.”Dostawa 

kruszonego gruzu betonowego na drogi gminne na terenie Gminy Radomin” złożono  2 oferty w 

terminie na składanie ofert.  

 W niniejszym postępowaniu wykluczono jednego wykonawcę i odrzucono jego ofertę. 

W  trakcie badania,  sprawdzania zgodności treści złożonych ofert z warunkami przetargu i SIWZ, na 

podstawie art. 26 ust. 3 zaszła konieczność uzupełnienia dokumentów w złożonej ofercie Nr 2 pismem z 

dnia 26.09.2013r. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił dokumenty. Wobec  powyższego 

ocenie podlegała 1 oferta.  

Po dokonaniu oceny, zawiadamiam, że wykonawcą niniejszego zamówienia  wybrano ofertę Nr  2 

Wykonawcy : 

                        „MAR-POL” 

Marcin Zbigniew Ochoński 

Cetki  5 

87-500 Rypin 

 

Wybrana oferta  Nr 2 prezentuje cenę przetargową: brutto – 38 376,00 zł    

                 netto   -  31 200,00 zł 

Uzasadnienie wyboru oferty Nr 2: 

Oferta Nr 1 jest najkorzystniejszą  i  uzyskała maksymalną liczbę punktów = 100,  w ramach  jedynego 

kryterium oceny ofert:  cena  = 100% . 

 Oferta wybrana prezentuje cenę najniższą i niższą od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie 

zamówienia.  

 W wyniku badania,  sprawdzania zgodności treści złożonej oferty z warunkami przetargu i SIWZ,  

nie wykluczono wykonawcy ani nie odrzucono oferty wykonawcy. 

 

W niniejszym przetargu wykluczono wykonawcę i odrzucono ofertę  Nr 1  złożoną przez:   

 

Transport Usługi Handel Skład Opału, 

Mat. Budowlane Skup Złomu 

Tadeusz Decka 

ul. oś. XXX lecia PRL 

83-132 Morzeszczyn 

            Cena oferty:  brutto – 38 376,00 zł        

             netto   -  31 200,00 zł 

http://www.radomin.pl/


Podstawa prawna i faktyczna  odrzucenia  oferty  Nr 1 

 Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 wykluczam wykonawcę z postępowania ponieważ nie spełnia 

warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w rozdziale VII pkt. 

VII.1.) ppkt b) SIWZ określił iż : Wykonawca, który zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia 

publicznego wykaże, że zrealizował min. 3 dostawy gruzu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

Wartość każdej z dostaw z osobna, powinna być równa lub wyższa od wartości dostawy w składanej ofercie 

(brutto). 

Wykonawca w wykazie dostaw przedstawił 3 dostawy gruzu. Jedna dostawa nie odpowiada warunkowi 

określonemu przez zamawiającego ponieważ wartość brutto tej dostawy jest niższa niż wartość składanej 

oferty. Ofertę wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 24 ust 4 uznaje się za odrzuconą. 

 

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 przesłania zawiadomienia 

do uczestników drogą pocztową, w przypadku braku potwierdzenia faksem lub drogą elektroniczną.  

 Podpisanie umowy  z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie  związania  ofertą.  

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Wszystkim uczestnikom, dziękuję za udział w przetargu i zapraszam do udziału w następnych.   

 

 Uprzejmie proszę o odwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma, na adres: 

    Urząd Gminy Radomin  

  Nr fax (0-56) 683-75-22   lub  (0-56) 683-75-12 

lub    e-mail:     ugradomin@poczta.onet.pl   (załączyć skan otrzymanego pisma z  zamieszczonym   

potwierdzeniem jego odbioru i datą odbioru)  

 
 

 

 

        Wójt Gminy Radomin 

        (-) inż. Piotr Wolski 

 

 

 

 

 

 

                 

Wywieszono na tablicy dnia…………..…. 

Podpis…………………………….……… 

Zdjęto z tablicy dnia…………………..….. 

Podpis ……………………………………. 

 


