Zespół Szkół w Radominie
Radomin 14
87-404 Radomin
Radomin, dnia 13.11.2013r.
ZS.221.4.2.2013
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone i opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych na portalu UZP, w dniu 04.11.2013r. pod Nr 447160-2013 oraz zamieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin w dniu 04.11.2013r. na stronie
www.radomin.pl BIP  przetargi zamówień publicznych, a także wywieszone na ogólnodostępnej
tablicy ogłoszeń w budynku Zamawiającego.
Dyrektor Zespołu Szkół w Radominie
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. 907ze zm.) na wykonanie zamówienia publicznego p.n.
„Dostawa opału do Zespołu Szkół w Radominie” złożono 5 ofert w terminie na składanie ofert.
W trakcie badania, sprawdzania zgodności treści złożonych ofert z warunkami przetargu i SIWZ,
nie zaszła konieczność uzupełnienia dokumentów w złożonych ofertach, konieczność wyjaśnień co do
treści złożonych ofert oraz poprawienia oczywistych omyłek.
W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. Odrzuceniu podlegała jedna oferta nr
2. Wobec powyższego ocenie podlegały 4 ważne oferty.
Po dokonaniu oceny, zawiadamiam, że wykonawcą niniejszego zamówienia wybrano Wykonawcę ofertę Nr 4: Largo Sp. z o.o., ul. Polna 103/105, 87-100 Toruń, prezentująca cenę przetargową:
66 936,60 zł brutto; 54 420,00 zł netto i uzyskując liczbę punktów = 100

Uzasadnienie wyboru oferty Nr 4:
Oferta Nr 4 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 niniejszym przetargu ocenie podlegały następujące ważne oferty:
Oferta nr 1 : Składnica Artykułów Masowych, „WĘGLOPASZ” Spółka jawna, Tadeusz Mendrygał,
Marcin Mendrygał, Żołędowo ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko, prezentująca cenę przetargową:
75 718,80 zł brutto; 61 560,00 zł netto i uzyskując liczbę punktów = 88,40 pkt
Oferta nr 3 : Moni-Mar, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe, Mariusz Więckowski, 87-400 Wrocki,
prezentująca cenę przetargową: 76 383,00 zł brutto; 62 100,00 zł netto i uzyskując liczbę punktów =
87,63 pkt
Oferta nr 5 : Firma Handlowa „Węglopol”, Zofia Mucha-Wiesław Mucha, Spółka Jawna, ul.
Olsztyńska 89, 87-100 Toruń, prezentująca cenę przetargową: 76 729,86 zł brutto; 62 382,00 zł netto i
uzyskując liczbę punktów = 87,24 pkt
W niniejszym przetargu odrzuceniu podlegała następująca oferta:
Oferta nr 2 : MM GROUP Sp. z o.o., ul. Żniwna 12A, 85-355 Bydgoszcz – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
2 : treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt 3; Wykonawca przedstawił ofertę, która nie dotyczyła tego postępowania. Oferta została
przedstawiona na większe ilości dostawy niż zostało to określone w SIWZ. Zamawiający nie może

dokonać poprawki, gdyż nie jest to oczywista omyłka rachunkowa z art. 87 ust. 2 pkt 2 ani inna omyłka z
art. 87 ust. 2 pkt 3. Poprawianie ilości zamówienia spowoduje istotne zmiany w treści oferty.
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.
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