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Leoncin, dnia 25 pużdziernika 2012 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
ODRZUCENIU/WYKLUCZE NIU

dot' postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn' ,, Zagospodarowanie
terenu wokół świetlicy wiejskiej w Leoncinie ''.

Działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia f9 sĘcznia f004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. zf010 r. Nr 1 |3, poz.759 zpóźn. zm.) Zamawiający Gmina Leoncin
ul. Partyzantów 3,05-155 Leoncin reprezentowanaprzez Wójta Gminy Leoncin Adama Mirosława
Krawczak informuje, o:

1. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZBJ OFERTY

ofertę najkorrystniejszą złoĘło PHU BUDOMUR Sp. o. o ul. Mickiewicza36 ,, i", 06-100 Puttusk
oferta Nr 2. oferta uzyskała l00 pkt.

UZASADNIENIE

oferta złozonaprzez PHU BUDOMUR Sp. o. o ul' Mickiewicza36,, i'',06-100 Puttusk spełnia
warunki określone przezZamawiającego w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia i uzyskała
najkorzystniejsząliczbę punktów 100 pkt ( w kryterium. cena 70o^, okres gwarancji 30 %). Cena
ofeĄ brutto I59 7f9,0| zt (słownie złoĘch: sto pięódziesiąt dziewięć Ęsięcy siedemset dwadzieścia
dziewięó 0l/100).
oferta ta nie przekracza kwoty jakąZamawiający przeznacrył.na sfinansowanię zamówienia.

f.zŁoŻoNYcH oFERTACH
W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 ofeĘ:
ofeńa Nr 1 - Dariusz Piwowarczyk04-537 Warszawa, ul. Reszelska 4
Oferta nie podlega ocenie.
Oferta Nr 2 - PHU BUDOMUR Sp. o. o ul. Mickiewicza36 ,, i", 06-100 Puttusk
oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i uryskała l00 pkt ( w kryterium _ cena 70 pkt, termin gwarancji 30 pkt).
oferta Nr 3 _ PHU PROBUD Władystawów l la, 96-500 Sochaczew
oferta spetnia warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia iuzyskała 68,21 pkt (w kryterium _ cena 53,21 pkt, termin gwarancji l5,00 pkt).Cena
ofert brutto 210 144,85 zł (słownie złoĘch: dwieście dziesięó tysięcy sto cŹerdzieści cztery 85/l00).

3. WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH
W przedmiotowym postępowaniu nie było Wykonawców wykluczonych

4. OFERTACII ODRZUCONYCH
W przedmiotowym postępowaniu została odrzucona oferta Nr 1 Dariusz Piwowarczyk
04-537 Warszawa, ul. Reszelska 4,

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 2010 Nr l13, poz,759 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy
Dariusz Piwowarczyk 04-537 Warszawa ul' Reszelska 4, ponieważ jej treśó jest niezgodna ztreścią
SIWZ.



z

Uzasadnienie fakĘczne:

Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest to, Że ofeńa Nr 1 Wykonawcy Dariusza

Piwowarczyk 04-537 
.Warszawa, ul. Reszelska 4, nie odpowiada treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia' W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale IX

Zamawiający żządał wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) oraz w

rozdzia|e VII Zamawiający wymagał dołączenia do ofeĘ oświadczeń i dokumentów' jakie mają

dostarcryó Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziatu w postępowaniu.

Wykonawca, powyŻszych wymogów nie dopełnił.

Mając na uwadze powyższe oferta Pana Dariusza Piwowarczyk 04-537 Warszawa

ul. Reszelska 4, nie spełnia warunku określonego w w/w art. ustawy Prawo zamówień publicznych

i zostałaodrzuconaw przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zavtartej w art.89 ust.l

pkt 2 cyowanej na wstępie ustawy.

5. ZAWARCIU UMOWY

Zgodnie z art,94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia29 sĘczniaf004r, _ (tekst

jeón. Dz' IJ. zf010r, Nr 113 poz.759 zpóźn. zm. ) umowa w sprawie rca|izacji przedmiotowego

zamówienia będzie zawatlaw terminie nie krótszym niż 5 dni, jeże|i zavłiadomienie o wyborze ofeĘ

zostało pr zekazane faksem.
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