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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w ramach przetargu nr 10/2011
na: Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec
WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA
Numer oferty, nazwa i adres firmy

Oferowana cena brutto /zł/

Łączna ocena /pkt./

Cena brutto:
199 260,00 zł

100

Oferta nr 1
Pracownia Projektowa Architektury i Urbanistyki
Jacek Banduła
30-081 Kraków, ul. Królewska 69/38
Kryterium wyboru oferty:
Ilość ofert odrzuconych:
Termin realizacji:

Cena: 100%
1

Ilość złożonych ofert:

2

Ilość wykluczonych oferentów:

1

do 19-tu miesięcy od podpisania umowy

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH OFERT
Nr
oferty
1
2

Nazwa i adres firmy
Pracownia Projektowa Architektury i Urbanistyki - Jacek Banduła
30-081 Kraków, ul. Królewska 69/38
ASTA-PLAN Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna, Anna Staniewicz
30-045 Kraków, ul. Królewska 80/12

oferowana cena brutto
/złotych/

Ocena
/pkt./

199 260,00

100

182 040,00

oferta
odrzucona

Przewidywany termin podpisania umowy nie krótszy niż 5 dni od otrzymania niniejszego pisma w sposób
określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono
żadnego wykonawcy [art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP].
Dziękujemy za udział w przetargu.
Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych kolejnych przetargach.

Miejsce publikacji:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
- strona internetowa Zamawiającego (www.czarny-dunajec.pl)
Podstawa prawna: art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655)

Informacja o ofertach odrzuconych:
Numer oferty: 2

Nazwa firmy: ASTA-PLAN Pracownia Urbanistyczno-Arch., Anna Staniewicz

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dokonano odrzucenia oferty nr: 2
złożonej przez firmę ASTA-PLAN, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie
zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:
Zamawiający w SIWZ wymagał m.in. by Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą, której
doświadczenie zawodowe obejmuje pełnienie funkcji głównego projektanta i kierownika zespołu projektowego przy
sporządzeniu co najmniej dwóch opracowaniach porównywalnych z opracowaniem stanowiącym przedmiot niniejszego
zamówienia przy czym za opracowanie porównywalne uznaje się opracowanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego (bądź zmiany studium) dla obszaru gminy o powierzchni wynoszącej nie mniej niż 15
000 hektarów.
Z załączonych do oferty dokumentów nie wynika, iż wykonawca dysponuje osobą spełniającą postawiony wymóg.
Uznano, iż nie został spełniony warunek udziału w postępowaniu, odnośnie osób zdolnych do wykonania zamówienia a
oferent podlega wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.
Dokonano odrzucenia oferty nr: 2 złożonej przez firmę ASTA-PLAN na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo
zamówień publicznych.

