
Gmina Dobrzen Wielki

Namyslowska 44
46-081 Dobrzen Wielki

Pismo: ZP.271.701.2012.4 Dobrzen Wielki dnia: 2013-01-16

POWIADOMIENIE

o wyborze naj korzystniejszej 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:

Przebudowa przepustu -dobudowa zastawki na wylocie przepustu pod droga wojewódzka nr
454 w km 6 + 492 w m. Czarnowasy oraz remont scianki czolowej przepustu z klapa zwrotna

pod droga wojewódzka nr 454 w km 5 + 810 w m. Czarnowasy

informujemy, iz najkorzystniejsza oferte zlozyla firma:

Bud-Bau Opole Sp. z 0.0.

Jagielly39

46-020 Czarnowasy

na:

. Przebudowaprzepustu-dobudowa zastawko na wylocie przepustu pod droga wojewódzka nr 454
w km 6 + 492 w m. Czarnowasy oraz remont scianki czolowej przepustu z klapa zwrotna pod droga

wojewódzka nr 454 w km 5 + 810 wrn. Czamowasy

za cene78579.07zl

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawierala najkorzystniejsza cene sposród ofert nie podlegajacych odrzuceniu tj. 78579,07 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

.
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Nr
Nazwa i adres

te
wykonawcy Cena (koszt) Razemma
(Nr oferty)tu

Bud-Bau Opole Sp. z 0.0.

l Jagielly 39
100,00 100,0046-020 Czarnowasy

(2)
Elektro-Mex PHUP

l Stanislaw Przybylski
90,79 90,79Grzegorz Sowa

Broniewskiego 16



W toku postepowania odrzucone zostaly nastepujace oferty:

Lp.:
Nr oferty, nazwa i adres

wykonawcy:

l

l

Agata Mikula -Roboty
Ziemne

Lipowa 17
46-030 Zagwizdzie, Murów

Zamawiajacy wykluczyl z postepowania:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Art. 89. ust.1 pkt 2

Tresc oferty nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Uzasadnienie:

Zgodnie zapisami pkt. 8b) SIWZ Wykonawcy ubiegajacy
sie o udzielenie przedmiotowego zamówienia
zobowiazani byli do zlozenia kosztorysu ofertowego
opracowanego metoda kalkulacji szczególowej lub
uproszczonej zgodnie z zalozeniami okreslonymi w pkt. 14
SIWZ.

Wykonawca nie zalaczyl do oferty kosztorysu
ofertowego. Zachodzi wiec niezgodnosc pomiedzy trescia
oferty a trescia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiajacy jest
zobowiazany oferte odrzucic.

Zamawiajacy nie ma podstaw do skorzystania z regulacji
art. 26 ust.3 ustawy Pzp w przypadku braku kosztorysu
ofertowego. Zamkniety katalog dokumentów jakich
zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy zostal okreslony
w rozporzadzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów , jakich
moze zadac zamawiajacy od wykonawców oraz form , w
jakich te dokumenty moga byc skladane (Dz.U. z dnia 31
grudnia 2009r. wydany na podstawie art. 25 ust.2 Pzp.
Kosztorys ofertowy nie zostal wymieniony w tym
rozporzadzeniu dlatego zamawiajacy nie ma podstaw
wzywania Wykonawcy w celu uzupelnienia.

lo
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Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4 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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63-600 Kepno
(3)

Przedsiebiorstwo
Budowlane "SZYLKO"

l Andrzej Szylko 88,75 88,75
Ogrodowa 3

49-340 Lewin Brzeski
(4)

Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnieniewykluczeniawykonawcy:

- - -



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

1. Wykonawcy, którzy zlozyli oferty

2. a/a

Tresc ogloszenia zostala zamiesu:zona na stronie internetowej Zamawiajacego www.dobrzenwielki.pl
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