ZP.271.2.2015

Rozdrażew, dnia 14.09.2015 r.

Wójt Gminy Rozdrażew, na podstawie art.92 ust.1 ustawy- Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy PZP, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Budowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rozdrażew-osiedle, przedłużenie ul.Witosa ”
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy :
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR”
Marian Iberhan
ul. Magazynowa 18, 63-700 Krotoszyn
za cenę brutto : 103 091,47 zł
Uzasadnienie wyboru :
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
Oferta została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta jest
najkorzystniejszą spośród ważnych ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert.
Cena wybranej oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.
Numer
oferty
1.

2.
3.
4.
5.

Firma (nazwa ) lub nazwisko i imię oraz adres
Wykonawcy
Zakład Robót Inżynieryjnych Produkcyjno-UsługowoHandlowy Mieczysław Szczechowiak 62-045 Pniewy
ul. Konińska 28
FIRMA BUDOWLANA A. Matuszak Sp.J.
63-820 Piaski ul. Chrobrego 3
Usługi Sprzętowo-Transportowe Edward Bil, Krzysztof
Bil s.c. 64-500 Szamotuły ul. Długa 11
P.P.U. PRO-MET H.Kobusiński i wspólnicy sp.j.
63-720 Koźmin Wlkp. ul. Borecka 29a
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Marian Iberhan
63- 700 Krotoszyn ul. Magazynowa 18

Streszczenie ofertilość przyznanych
punktów
74,78

-----83,34
80,36
100,00

Wykaz wykonawców, których oferty zostały wykluczone z podaniem uzasadnienia
faktycznego i prawnego :
Wykluczono ofertę Nr 2 złożoną przez Firmę Budowlaną A. Matuszak Sp.J.
z/s 63-820 Piaski ul. Chrobrego 3 z powodu niedostarczenia, pomimo wezwania,
aktualnych dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych lub zdolności
kredytowej Wykonawcy na dzień składania ofert.
Uzasadnienie prawne: Wykluczenie wykonawcy nastąpiło zgodnie z art.24 ust.2 pkt 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych z powodu niedostarczenia dokumentu potwierdzającego
spełnienie warunków udziału w postępowaniu jakim jest dokument określający stan
posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej.
Brak tego dokumentu uniemożliwia ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu
przetargowym określonym w rozdziale IX ust.3 pkt. 1 SIWZ.
Ofertę wykonawcy wykluczonego zgodnie z art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówień
publicznych uznaje się za odrzuconą, jako niezgodną z ustawą.

Zamawiający jednocześnie informuje, że umowa w sprawie powyższego zamówienia
publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wójt Gminy
/-/ Mariusz Dymarski

