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Dziemiany, 31 sierpnia 2011 r.

Wg rozdzielnika
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 6/2011
Nazwa zadania: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w
miejscowości Kalisz

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji
zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:

Wehrfritz Sp. z o.o.
ul. Przylaszczkowa 60
51-250 Wrocław
Cena netto: 101 617,89 zł
Cena brutto: 124 990,00 zł
Uzasadnienie wyboru:
Najkorzystniejsza oferta pod względem kryteriów
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100 %” , otrzymała największą liczbą
punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.
1655. z póź. zm.), przy zastosowaniu ustalonego kryterium oceny, które w 100 % stanowiła
cena.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy w terminie do dnia 2011-09-05.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złoŜono następujące oferty:

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy

1

Wehrfritz Sp. z o.o.

2

SATERNUS Sp. z o.o.

3

Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe
„Build”

Przyznana
punktacja w
kryterium
cena
100,00

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

ul. Przylaszczkowa 60
51-250 Wrocław
ul. Kościuszki 63
41-503 Chorzów

101 617,89 zł

124 990,00 zł

73 236,18 zł

90 080,50 zł

oferta
odrzucona

ul. Szeroka 15
83-424 Lipusz

110 887,35 zł

136 391,44 zł

91,64

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu ofert:
.
Oferta nr 2

SATERNUS Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 63
41-503 Chorzów
Uzasadnienie:
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt.2, gdyŜ jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta zawiera następujące uchybienia:
Wykonawca nie zapewnił wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ
W udzielonych odpowiedziach do treści SIWZ (stanowiących integralną ich część) z dnia
2 sierpnia 2011 r. jednoznacznie określono, Ŝe Zamawiający nie dopuszcza zastosowania
nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z płytek.
W trakcie weryfikacji oferty wraz z załączonym kosztorysem, w którym Wykonawca zamieścił
nawierzchnię z płytek, Zamawiający zwrócił się do Oferenta z wezwaniem w dniu19 sierpnia
2001 r., w którym poruszył przedmiotową sprawę, z Ŝądaniem wyjaśnienia treści złoŜonych
dokumentów.
Wykonawca udzielił odpowiedzi potwierdzającej, Ŝe w wycenie została ujęta nawierzchnia
bezpieczna placu zabaw z kostki i taką planuje wykonać.
W związku z powyŜszym Zamawiający uznał, Ŝe Wykonawca nie zapewnił wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni
wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, Ŝe podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą moŜliwe
będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania
niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w
niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem
lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeŜeli
zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od
179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)
Z powaŜaniem
Wójt Gminy Dziemiany
/-/
Leszek Pobłocki

Otrzymują:

Nazwa Wykonawcy

Wehrfritz Sp. z o.o.
SATERNUS Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Handlowo
– Usługowe „Build”

Adres Wykonawcy

fax

ul. Przylaszczkowa 60
51-250 Wrocław
ul. Kościuszki 63
41-503 Chorzów

71 326 91 45

ul. Szeroka 15
83-424 Lipusz

58 687 51 16

32 346 14 65

