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U N I E W A Z N I E N I E

Na podstawie art. 93, ust.l, pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wien

puhlicznych (Dz.U. / 2007 roku, Nr 223, poz.l655 - z pozniejszymi zmianaini) uniewazniam

post^powanic o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzone vv trybie przetargu

nieograniczonego na wykonanie zadania .,Wyposazenie plac6w rekreacyjno-sportovvych w

Grninie Kotbiel" ogtoszonym w dniu 28 kwietnia 20IO roku na portalu Urz$du Zamowicri

Publicznych pod Nr 100421 oraz na stronie internetowej i tablicy ogloszeri Urz^du Gminy

Kotbiel.

W dnJu I7 maja20IO roku o godzinie I l^dokonano otvvarcia zlozonych ofertw tym:

Oferta nr 1. AVIS s.c. Ekologiczne Place Zabaw Marck Malccki, Karina Malecka ul.Turystyczna

Nr 108, 20 -230 Lublin, za kwot? 54.785,75 zlnetto po doliczcniu podatku Vat w

Wysokosci 22% tojest 12.053,10 zl, lacznie 66.839,85 zl slovvnie: szescdziesiat szesc

tysi^cy osiemset trzydziesci dziewi^c ztotych, osiemdzicsia,t pi^c groszy.

Oferta nr 2. OSTROVIA Marek Trwoga Ostr6w P6Jnocny 49 16-l 13 Szudziatowo. za kvvot?

63.435,00 zl plus podatek Vat vv wysokosci 22%tojest 13.955,70 zi

t^cznie 77,390,70 zl siovvnie: siedemdzicsi^t sicdein tysi^cy trzysta

dzicvvi^cdziesiqt zlolych siedemdziesi^t groszy.

Oferta Nr 3.F.H.U. ,.Bruk - Bud" Piotr Skoczek Pogorze! ul.Swierkowa 3 l 05-430 Celestyn6w z

siedziba^w Otvvocku przy ul.Kraszewskiego2A; 05-400 Otwock, zakwot? 82.783.14

zl plus podatekVatwwysokosci 22%tojest 18.212,29zMaczne 100.995,43zt

stovvnie: sto tysie-cy dziewi^cset dziewigcdzicsi^t pi^c zbtych czterdziesci trzy groszy.

Ponadto po terminie otwarcia ofert wptyn^la oferta ,,NOVUM" Wyposazenie Plac6w Zabaw

Stewomir Chmidiriski GROM 12-I30 PASYM. Ofert? bez otwarcia zgodnie z art.84 ust.2

ustawy P.z.p. zwr6cono Wykonawcy.

W wyniku weryfikacji ofert stwierdzono braki w ofercie zfozonej przez AVlS s.c.

Ekologiczne Place Zabaw Marek Malecki, Karina Ma1ecka ul.Turystyczna Nr I08 i pisniem z

dnia 17 maja 2010 roku wezwano Wykonawc? do uzupeJnienia ofcrty o aktualna_ na dzien

otwarcia ofert informacj^ z Krajowcgo Rejestru Karnego albo rownowazne zaswiadczenie

vv!ascivvcgo organu s^dowego lub adminislracji kraju pocliodzcnia osoby vv zakreyie okreslonyin

w art. 24 ust.l pkt.9 ustawy P.z.p. wystawionej nie wc/,esniej niz 6 miesi^cy przed uplywem

teriTiinu sktadania ofert, oraz o wyjasnienie kwestii zalcgtosci podatkowych ujawnionych na d/.ien

6 maja 2010 roku w przedlozonym zaswiadczeniu. Z uzupctnicnia dokument6w wynika, ze

Wykonawca posiadal zaleglosci podatkowe na dzien olwarcia ofert. Zatcm Wykonavvca AVlS

s.c. Ekologiczne Place Zabaw Marek Matecki, Karina Matecka ul.Turystyczna Nr I08 zostal

wykluczony z postepowania a ofert? uznano za odrzuconq..

Z przedtozonych ofert najnizsza ccna oferty to jest 77.390.70 zt sJownie: siedemdziesia;

sicdem tysi^cy trzysta dziewi$cdziesiat ziotych siederndziesi^t groszy przekracza kwot?

75.000.00 zl slownie: siedcmdziesiqt pi^c tysi^cy zlotych jak^ Zainavviaja^cy zamierza

przeznaczyc na sfinansowanie przcdmiotu zam6wienia. Zatem zachodz^okolicznosci okreslone

w art.93 ust.l, pkt.4 ustavvy Prawo zam6wien publicznych- cytowanej na wst^pie- do

Linicwaznicnia post^powania przetargowego.
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