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OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie  o  zamówieniu   zostało  zamieszczone  i  opublikowane   w Biuletynie   Zamówień
Publicznych   na  portalu  UZP,  w  dniu  29.04.2014r. pod   Nr  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień
Publicznych  145332-2014 oraz  zamieszczone  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy
Radomin na stronie www.radomin.pl     - BIP - Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie - Przetargi
2014, a także wywieszone na ogólnodostępnej  tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.           

Samorządowy Zakład Budżetowy 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. 907 ze zm.),  na wykonanie zamówienia publicznego  p.n.:
„Zakup koparko-ładowarki na potrzeby mieszkańców gminy Radomin” , złożono 2 oferty w terminie na
składanie ofert. 

W niniejszym postępowaniu wykluczono jednego wykonawcę i  odrzucono jego ofertę. Ocenie
podlegała 1 ważna oferta.
Po dokonaniu oceny, zawiadamiam, że wykonawcą niniejszego zamówienia  wybrano ofertę Nr oferty nr
1 Wykonawcy: 

P.H.U.P. „AGROS-WROŃSCY” SP. Z O.O.
ul. Częstochowska 3 

98-337 Strzelce Wielkie

Cena wybranej oferty brutto 275 520,00 zł, netto 224 000,00 zł 
Przyznana punktacja: 100 pkt

UZASADNIENIE
Zamawiający, w oparciu o art. 91 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z
późn.  zm.),  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”. Zgodnie z powyższym oferta firmy P.H.U.P. „AGROS-
WROŃSCY” SP. Z O.O. ul. Częstochowska 3, 98-337 Strzelce Wielkie  uzyskała  najwyższą liczbę
punktów spośród  złożonych  ofert,  zgodnie  z  przyjętymi  kryteriami  oceny.  Cena  oferty jest  najniższa
spośród złożonych.

Ponadto w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli:
Wykonawca nr 2 : INTERHANDLER SP Z O.O., ul. Wapienna 6 , 87-100 Toruń
Cena oferty brutto 319 640,10 zł, netto 259 870,00 zł
Przyznana punktacja: 86,19 pkt

Informacja o Wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 wykluczono Wykonawcę Nr 2  INTERHANDLER SP Z O.O., ul.

Wapienna  6,  87-100  Toruń.  Wykonawca  w  dniu  16.05.2014r.  został  wezwany  do  uzupełnienia
dokumentów  –  dowodów  dotyczących  dostaw  określających,  czy  dostawy  te  zostały  wykonane
należycie, do  dnia  23.05.2014r.  do  godz.  11:00.  Wykonawca  uzupełnił  dokumenty  w  wyznaczonym
terminie  przesyłając  za pomocą  e-maila  oraz  dostarczył  oryginały  do  siedziby  zamawiającego.
Wykonawca załączył  nowy wykaz dostaw oraz dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane
należycie. Uzupełnione dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania termin składania ofert tj. na
dzień 09.05.2014 r. Wykaz nie potwierdza spełnienia warunków udziału ponieważ został wystawiony z
datą 20.05.2014r. tj. po dniu składania ofert.
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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.

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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