Urzad Gminy Dobrzen Wielki
Namyslowska 44
46-081 Dobrzen Wielki

Dobrzell Wielki dnia: 2012-07-18

Pismo: ZP.271.351.2012.4

POWIADOMIENIE
Owyborze oajkorzystoiejszej 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) w trybie przetarg nieograniczony na:
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie" Budowa dróg gminnych
uI.Broniewskiego, Eichendorffa, Norwida i wewnetrznych wraz z kanalizacja deszczowa i
oswietleniem w m. Czarnowasy
informujemy, iz najkorzystniejsza oferte zlozyla firma:
Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z 0.0.

,

Jagielly 39
46-020 Czarnowasy
na:
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie: "Budowa dróg gminnych
ul.Broniewskiego, Eichendorffa, Norwida i wewnetrznych wraz z kanalizacja deszczowa i
oswietleniem w m. Czarnowasy
za cene 50 922.00 zl
Uzasadnienie wyboru:
Oferta zawierala najkorzystniejsza cene sposród ofert nie podlegajacych odrzuceniu tj. 50922,00 zl
brutto (wybrana oferta otrzymala maksymalna liczbe punktów~. 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

Nazwa i adres
wykonawcy
(Nr oferty)
Pracownia Projektowa
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Cena (koszt)
100,00

Razem
100,00
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MOSTOPOL Sp. z 0.0.
Jagielly39
46-020Czarnowasy
(4)
Zaklad Projektowania i
Nadzoru Obiektów
Inzynierii Ladowej
Jednosci Narodowej 71 /8
50-262 Wroclaw
(3)
Biuro Projektów
Budownictwa
Sanitarnego PROJWIK
Domanskiego 43
45-819 Opole
(5)
Biuro Projektów i
Realizacji Obiektów
Gospodarki WodnoSciekowej BIPROWOD
Sp. z o. o.
Brochowska 10
52-019 Wroclaw
(2)

l

l

l

76,67

76,67

52,01

52,01

25,71

25,71

W toku postepowania odrzucone zostaly nastepujace oferty:
Lp.:

l

Nr oferty, nazwa i adres
wykonawcy:

l
Pracownia Projektowania i
Nadzoru HIT
Paszczyna 165
39-207 Brzeznica

Uzasadnienie

-

odrzucenia

oferty:

-

Art. 89. ust.1 pkt 5
Oferta zostala odrzucona poniewaz wykonawca zostal
wykluczony

Zamawiajacy wykluczyl z postepowania:
Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
Art. 24 ust. 2 pkt 4

l

Pracownia Projektowania i
Nadzoru HIT
Paszczyna 165
39-207 Brzeznica

Nie zlozono dokumentu: Pisemne zobowiazanie osób
wykazanych w zal. Nr 6 do oferty posiadajacych
uprawnienia w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz sieci i
instalacji elektrycznych.
Uzasadnienie:
Wykonawca nie wykazal spelnienia warunku dotyczacego
posiadania uprawnien projektowych w zakresie kanalizacji
sanitarnych oraz instalacji elektrycznych. W dniu 11 lipca
2012 r. Zamawiajacy na podstawie art. 26 ust. 3 zwrócil
sie o uzupelnienie zobowiazania osób wykazanych w
zalaczniku nr 6, a posiadajacych w/w uprawnienia.
Wykonawca nie uzupelnil oswiadczell.
--

Na podstawie art. 92 ust.1 pktA zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 umowa w sprawie zamówienia
publicznego bedzie zawarta w terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o
wyborze oferty.
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Jednoczesnie zawiadamiamy, iz wobec czynnosci podjetych przez zamawiajacego w toku
postepowania maja Panstwo prawo wniesc odwolanie w terminach i forl11ie okreslonych wart. 180
ustawy Prawo Zamówien Publicznych.

Do wiadomosci:

l. Wykonawcy wg wykazu
2. ala
Tresc niniejszego pisma zostala zanieszczona

na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl

.

l'
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