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O WYBOR-Z E NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępo\łania o udzielęnie zamówienia publiczrrego. Numer sprawy: Irr.27l.1l.2013.
Nazwa zadanial Remont placów mauewrowych przy szkole Podstawowej w czerminie

1' Działając rla podstawie axt. 92 ust. l pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia
naj koĘystniejszą ofeltę złożoną przez wykonawcę :

Zaklad ogólno-Budowlany Ryszard żelazo Hucina 35,36-147 Niwiska cen& brutto
118 770,0321

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta

Podstawą prawną dokonanego wyborujęś ań. 9l ust. 1 Pzp oraz Kodeks cl'ilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ofeńy

Lp.: L
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno'-Usługowe,'PRIMA_BUD AndĘej
Sobczyk
Adres wykonawcy: ul. Wiśniowa 5 a 27_600 Sandomierz
Cena oferty brutto: 49 452,3821
Liczba pL1. w kr}tedum cęna: 0 _ ofeńa odżucona
Lp.: 2.
Nazwawykonawcy: ŻelBuDszczepanŻelasko
Adreswykonawcy: 39-3l4Czermh494
cena oferty brutto: l4'7 484,88 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 80,53
Lp.: 3-
Nazwa wykonawcy: BRUK-DAR Dariusz Skawiński
Adres wykonawcy: Breń osuchowski 9l,39_304 Częrmin
Cena ofety brutto: 136259,52
Liczba pkt. w kryterium cena: 87, I 6

Lp.: 4..
Nazwa wykonawcy: zakład ogóho_Budowlany Ryszard Żelazo
Adres wykonawcy: Hucina 35,36-147 Niwiska
cęna ofeńy brutto: ll8 710'03zl
Liczba pkt' w kqłerium cena: 100,00



Lp.; 5.
Nazwawykonawcy: A'ZET-KONKRETsałagajCnzęcolz
Adres wykonawcy: Wola Mielecka 208,39-300 Mielec
cena ofety brutto: 43 235''73zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 0 ofeńa odrzucona

Lp.: 6.
Nazwa wykonawcy:
A&es wykonawcy:
cęna ofęńy brutto:

Fima Usługowa MAX-BRUK Daliusz Gruszka
Łysakówęk 81'39_306 Górki
49 747,0021

Liczba pkt. w kr}łęrium cęna: 0 _ ofeńa odrŻucona

2. Działając na podstawie ań. 92 ust. l pkt. 2) Plawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone ofelty.

- T'irma UsluEowa MAX-BRUK Dariusz Gruszka ŁYsakówek 81.39-306 Górki
Zamawiający działając na podstawie ań' 89 ust.1 Pkt 2 ustawy z dnia 29 styczn1a2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 1l3' poz. 759 zpóźn. zn.)' zobowiązarty
był odrzucić ofertę Fimy Usługowęj MAX-BRUK Dariusz Gruszka 39-306 Górki,
Łysakówek 8l ,z przedmiotowego postępowania.' poniewź jej treść ńę odpowiada treści
specyfikacji istotnych waruŃów zamówieni^' z zastrzeżeniem alL 87 ust. 2 pkt.3

UZASADNIENIE

Powodęm po\łyższej decyzji jest fakt, iŹ ofeńa nr 6 Wykonawcy Firmy Usługowej
MAX-BRUK Dariusz Gruszka 39-306 Górki' Łysakówek 8l nię odpowiada tręści
specyfikacji istotnych waruŃów zamówienia. Żamavłiający w spęcyfiłacji istotnych
warunków zamówięnia żądał aby do kompletnej oferty dołączyć wyceńone przedmiary
robót - kosztorysy ofeńowe ' Wykonawca dołączył kosztorys of€Itowy na jeden plac
manewTowy, w którym nie zostały wycenione wszystkie pozycje przedmiaru robót, jak
również nię uwzględnił i nie przedłozył kosztorysu ofertowego na drugi plac manewlowy,
który również był przedmiotem zamówienia
Mając powyższe na uwadze oferta Wykonawcy Firmy Usługowej MAX-BRUK Dariusz
Gruszka 39-306 Górki, Łysakówek 81 nie spełnia warunku okeślonego w ań. 82 ust.3
ustawy Prawo Zamówień Publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu
stosowanie do regulacji zawańęj w ań. 89 ust. l pkt 2 na wstępię c)towanej ustawy .

A.ZET-KONKRET Salasai Grzeeorz Wola Mielecka 208.39-300 Mielec

7amawiĄący dzi'ałając na podstawie ań. 89 ust.l Pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 !.
Plawo zanówień publicznych (Dz. U ' z20I0 t' W l]'3, poz' 759 z późn. zm.)' zobowiązany
był odrzucić ofeńę Firmy A.ZET_KoNKRET Sałagaj Grzegorz Wola Mielęcka 208,
39-300 Mięlęc 

'z 
plzedmiotowego postępowania., poniewż jej treść nie odpowiada tlęści

specyfikacji istotnych warunków zamówienią z zasldzeżeliern afi. 87 ust. 2 pkt.3

UZASADNIENIE

Powodęm powyższęj dęcyzji jęst fakt, iż ofęIta nI 6 wykonawcy nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych waluŃów zamówienia. Zamawiający w specylikacji istotnych
warunków zamówienia żądał aby do kompletnej oferty dołączyó wycenione przedmiary
robót _ kosztorysy ofeltowe , Wykonawca dołączył kosztorys ofertowy na jeden plac



manewrowy' nie uwzględnił i nie przedłod kosŻorysu ofeltowego na dlugi plac
manewrowy , który również był plzedmiotęm zamówienia
Mając powyższe na uwadze ofeńa wykonawcy Firmy A.ZET_KONKRET Sałagaj
GŹegofz wola Mielęcka 208, 39-300 Mielec nie spełnia warunku okjęślonego w alt. 82
ust'3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i została odrzucona w przedmiotowym
postępowaniu stosowanie do regulacji zawartej w art. 89 ust. l pkt 2 na wstępie cytowanej
ustawy .

Prz€dsiebiorstwo Produkcyino-Uslugowe ..PRJMA-BUD Andrz€i sobczvk
ul. Wiśniowa 5 a 27_600 Sandomien

Z'amawi'ający działając na podstawie ań. 89 ust.l Pkt 2 ustawy z dńa 29 stycznia 2004 r.
Prawo zanówięń pubfi'cznych (Dz. U . z 2010 r. nr l 13, poz. 7 59 z póżn. zrn.), zoboilązany
był odrzucić ofęńę Firmy Przędsiębiorstwo Produkcyjno_Usługowe 

''PRIMA-BUD Andrzej
Sobczyk ul. Wiśniowa 5 a 27-600 sandomięrz ,z przedmiotowego postępowania., ponięwż
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżęniem
ań. 87 ust. 2 pkt.3

UZASADNIENIE

Powodęm powyższej decyzji jest fakt, iż oferta nr 6 Wykonawcy ńę odpowiada beści
spęcyfikacji istotnych waruŃów zanówienia. Zamawiający w specyfikacji istoforych
waruŃów zamówienia żądał aby do kompletnęj ofęrty dołączyć wycenione przedmiary
robót kosztorysy ofertowe , Wykonawca dołączył kosztorys ofęrtowy na jeden plac
man€\łTowy, nie uwzględnił i nie przedłożył kosztorysu ofeltowego na drugi plac
manewrowy , który równięż był przędmiotem zamówienia
Mając powyższe na uwadŻę ofęrta wykonawcy Firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno_
Usługowe ,,PR[MA-BUD Andrzej Sobczyk ul. wiśniowa 5 a 27_600 Sandomierz nie
spełnia warunku okr€ślonego w art. 82 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i została
odŹucona w przedmiotowym postępowaniu stosowanie do regulacji zawańęj w ań. 89 ust. l
pkt 2 na wstępie c}łowanej ustawy .

3. Dźałając na podstawie ań. 92 ust. l pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nię zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 4) Prawa zanówień publicznych zamawiający
informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełni€niu
wszelkich formalności po upĘrłieS dni od dnia przeslania niniejszego zawiadomienia
o wyborze naj korzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawlej
(odwołanie. Skarga do sądu) wobec czynności:
l) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia ofeńy wykonawcy
w pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
wykonawca może w terminie ptzewidzianym do wniesienia odwołania poinformowac
zamawiaj ącego o:
l) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętęj przez zamawiającego w
niniejszym postępowaniu, lub
2) zanięahaĄia czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy'
na któIe nie przysługuje w ninięjszym postępowaniu odwołanię.



Termin wniesięnia odwołanial 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia fal$,em lub
drogą elektoniczną lub 10 dni od dnia prze'i-iu nini"jo"go ;;'iJóń"ńą j"ori 

-'tułoono przeMane pisqnnię.

H:y'"j:_o:ry:=:.środków ochlony.prawnej arajdują się spec}fikacji istotDych
rłarunŁow zamÓwienia omz w Dziale VI Prawa_zamówien publicznych .Śroclki ochronyprawnęj ''' art. od l79 do l98g (t j. Dz. v ' z2010 r. Nr 1 13, poz' 7ió ,;.';;-
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