Urzad Gminy Dobrzen Wielki
Namyslowska 44
46-081 Dobrzen Wielki

Dobrze!'1Wielki dnia: 2012-07-02

Pismo: ZP.271.322.2012.4

POWIADOMIENIE
Owyborze najkorzystniejszej oferty
W zwiazku z zakonczeniem postepowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówien
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póz.zm.) w trybie przetarg
nieograniczony na:

Remont "starej szkoly" w Borkach
informujemy, iz najkorzystniejsza oferte zlozyla firma:
Zaklad Uslugowo-Handlowy Budownictwa WEKON Sp. z 0.0.
Dabrowa 2
46-080 Chróscice
na:

"

Remont" starej szkoly" w Borkach
za cene 371583.77

zl

Uzasadnienie wyboru:
Oferta zawierala najkorzystniejsza cene sposród ofert nie podlegajacych odrzuceniu tj. 371 583,77 zl
brutto(wybrana oferta otrzymala maksymalna liczbe punktów tj .100%). Oferta z najnizsza cena
oraz spelnia wszystkie warunki okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Streszczenie oceny i porównania zlozonych ofert
Nr
te
ma
tu

1

1

Nazwa i adres
wykonawcy
(Nr oferty)
Zaklad UslugowoHandlowy Budownictwa
WEKON Sp. z 0.0.
Dabrowa 2
46-080 Chróscice
(2)
Zaklad UslugowoProdukcyjny TAKAR
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Cena (koszt)

Razem

100,00

100,00

90,73

90,73
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Andrzej Karas
Dabrowskiego 28
49-340 Lewin Brzeski
(3)
W toku postepowania odrzucone zostaly nastepujace oferty:
Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres
wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Art. 89. ust.1 pkt 2
Wykonawca
odpowiada
zamówienia.

zlozyl oferte
której
tresc oferty nie
tresci specyfi kacj i
istotnych warunków

Uzasadnienie:

1

1
Zaklad RemontowoBudowlany Hadzel Marian
Wronczynska 12
46-300 Olesno

Wykonawca do wyceny pozycji 7,9,135,140, przedmiaru
robót zastosowal material kamienny piaskowiec i wapien
miekki. Zgodnie z przedmiarem robót nalezalo zastosowac
material granitowy.
Zgodnie z pkt. 14 SIWZ oraz z zalacznikiem nr I do
SIWZ forma wynagrodzenia zostala okreslona jako
wynagrodzenie kosztorysowe. Podstawa okreslenia ceny
musi byc zgodna z zakresem robót okreslonymi w
przedmiarach robót stanowiacymi zalacznik do SIWZ.
Niezgodne sporzadzenie kosztorysów z przedmiarem robót
przesadza o niezgodnosci tresci ofel1y z trescia SIWZ oraz
w konsekwencji powoduje niemoznosc porównania
cenowego zlozonych w postepowaniu ofert.

Zamawiajacy wykluczyl z postepowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

-

-

Uzasadnieniewykluczenia wykonawcy:

Na podstawie art. 92 ust.l pktA zgodnie z art. 94 ust.I pkt 2 umowa w sprawie zamówienia
publicznego bedzie zawarta w terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o
wyborze oferty.

Jednoczesnie zawiadamiamy, iz wobec czynnosci podjetych przez zamawiajacego w toku
postepowania maja Panstwo prawo wniesc odwolanie w terminach i [onnie okreslonych wart. 180
ustawy Prawo Zamówien Publicznych.
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