pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy: RB.271.27.2014

Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w miejscowości
Chochołów
PRZETARG: 27/2014

Data ogłoszenia przetargu: 24/06/2014

Data otwarcia ofert: 09/07/2014

Zamawiający:

Czarny Dunajec 16.07.2014 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 27/2014
na: Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w miejscowości Chochołów

WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA
Oferowana cena brutto /zł/

Numer oferty, nazwa i adres firmy
Oferta nr 2
Dawar Sport sp. z o.o., ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań
Kryterium wyboru oferty:
Ilość ofert odrzuconych:
Termin realizacji:

cena – 100%
1

491 434,31

Ilość złożonych ofert:

4

Ilość wykluczonych oferentów:

0

do 31.10.2014 r.

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH OFERT
Nr

Nazwa i adres firmy

oferty

oferowana cena
brutto /złotych/
629 760,00

Ocena
/pkt./
78,03
100
odrzucono
85,42

1.

EUROCOURT Sp. z o.o. ul. Wolności 8/7, 26-600 Radom

2.

Dawar Sport sp. z o.o., ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań

491 434,31

3.

Firma Inżynieryjno–Remontowo–Budowlana STANGUT, Guty 26, 34-500 Zakopane

690 951,09

4.

Firma Budowlana KUROS Katarzyna Kuros, Suche 102, 34-520 Poronin

575 283,44

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

Informacja o ofertach odrzuconych:
Numer oferty: 3

Nazwa firmy: Firma Inżynieryjno – Remontowo – Budowlana STANGUT

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty: Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
dokonano odrzucenia oferty nr: 4 złożonej przez : Firma Inżynieryjno – Remontowo – Budowlana STANGUT, gdyż jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty: Zamawiający wymagał by Wykonawca załączył do oferty wypełniony harmonogram
rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ. Brakujący dokument nie został dostarczony zamawiającemu pomimo
pisemnego wezwania. Brak harmonogramu powoduje, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wobec czego podlega odrzuceniu.

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 2013 r. poz. 907, 984, 1047,
1473 z późn. zm.)

