pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy: RB.271.15

Wykonanie odbudowy dróg gminnych o nawierzchni żwirowej w
miejscowościach Ciche, Czarny Dunajec, Koniówka i Stare Bystre,
uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej
PRZETARG: 15/2012

Data ogłoszenia przetargu: 24/04/2012

Data otwarcia ofert: 09/05/2012
Czarny Dunajec 11.05.2012 r.

Gmina Czarny Dunajec
Urząd Gminy Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
tel. 18-26-135-40
tel. / fax 18-26-135-30
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)
www.czarny-dunajec.pl e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w ramach przetargu nr 10/2012
na: Wykonanie odbudowy dróg gminnych o nawierzchni żwirowej w miejscowościach Ciche,
Czarny Dunajec, Koniówka i Stare Bystre, uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej

WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA
Numer oferty, nazwa i adres firmy

Oferowana cena brutto /zł/

Łączna ocena /pkt./

Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi
Andrzej Kiernia
Ratułów 208
34-407 Ciche

298 908,45 złotych

100,0

Kryterium wyboru oferty:
Ilość ofert odrzuconych:
Termin realizacji:

cena – 100%
1

Ilość złożonych ofert:

2

Ilość wykluczonych oferentów:

0

do 15.06.2012 r.

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH OFERT
Nr
oferty
1
2

Nazwa i adres firmy
Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Andrzej Kiernia, Ratułów 208,
34-407 Ciche
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” Krzysztof Stachoń
ul. Ustup 23B, 34-500 Zakopane

oferowana cena
brutto /złotych/

Ocena
/pkt./

298 908,45

100

304 416,96

oferta
odrzucona

Przewidywany termin podpisania umowy nie krótszy niż 5 dni od otrzymania niniejszego pisma jeżeli wysłane
zostało w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (tzn. drogą elektroniczną lub faksem), albo 10 dni –
jeżeli przesłane zostało w inny sposób (tzn. pocztą). Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne
potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma / np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją: „potwierdzam
otrzymanie” wraz z podaniem daty, nazwy firmy i podpisem na nr faksu 18-26-135-30

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: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ” Krzysztof Stachoń ul. Ustup 23B,
34-500 Zakopane

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dokonano odrzucenie oferty nr: 2
złożonej przez firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STACHOŃ”, gdyż została złożona przez wykonawcę
wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:
Zamawiający W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z
art. 24 ust.1 i 2 ustawy, żądał od Wykonawcy aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument zostały dostarczony Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, lecz wynika z niego iż został wystawiony po
terminie składania ofert wyznaczonym na dzień 09.05.2012 r. Zgodnie z art. 26. ust 3 ustawy PZP, złożone na wezwanie
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Uzupełniony dokument został wystawiony
po terminie składania ofert, zatem zamawiający nie może go uznać. Powoduje to iż oferent podlega wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia.

