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Zamaw iający: Gmina Sad kowice

Adres Zalnawiającego: Sadkowice 129A

96-Ż06 Sadkorvice

INFORMACJA
O WYBO RZE NAJKORZYSTNIE
I

J

SZF,J

OFERTY

ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy zamówienia publicznego w trybie pfzętargtl nieograniczonego pn' ,,BtIdolva wodociągu
wodociągowych częśćl<waIifilrolvalrra Etap I cz'2 i Etap l[I'''

i przylączy

Działając na podstawie afi.. 92 ust. 2 ustawy z drlia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z Ż013 r. poz. 1473 z pożn' zm.), w imieniu Zanawiającego Glniny
Sadkowice niniejszyn ir-rformuję' ze lv przetargu nieograniczonym pn. ,,Budowa wodociągu i
przylączy wodociągowych częśćkwalilikowalna Etap I cz.Ż i Etap III'' :
1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę zlożoną przez ,,PRoMAR'' Zal<|atl Usługowy Krzysztof
Prokopczyk uI. Skalyszewslra 6,26-600 Radonr. Wskazany Wykonawca złożyłrrajkorzystniejszą
ofefię, Ltzyskując najnyższą liczbę 100 pLlnktów' ofŹlz spełniłpozostałe warunki określone r.r,
Specyti kacj i Istotnych Warurrków Zarlówierl i a'
oceniono 2 ofefty według kryterium ,,cena'' i ,,okres gr'varancji''. oferty uzyskały następrrjącą liczbę

pur-rktów:

Ocena oferty

Lp.

1

Nazwa i adres Wyhonawcy
Instnlatorstrvo Sanitarnc i
Ogrzewania Pawel lwanichi
Wóll<a Gostomskrr 49

,,PROMAR" Zahlad Uslugowy
Krzysztof Prohopczyk
ul. Skaryszewsl<a 6,

I 599 000,00

l 599

x 98% x 100

pkt:

62,97

x 98% x I 00

pkt:

98,00 pkt

000,00

I 599 000,00

Ż6-600 Radom

l<ryteri

u

nl

ol<res

swarancii

2 488 499.t0

26-4Ż0 Nowe Miasto

)

Occna oflerty l<rytcrium ccll:r

pl<t,

Suma
uzysl<anych

punlrtórv

3lata: 0pkt

6Ż,97

5lat = 2pltt

100,00

2. W postępolvaniu o udziclcnic przeclnriotolvego zamórvienia publicznego oclrzucono ofertę
zlożoną przez Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych ,,ToMPEx'' 'I'omasz Strumian
ul. Malczewska 101, 95-060 Brzeziny na podstawie ar1. 89 Lrst. i pkt 2 i 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Uzasadnienie fakt)'czne
W toku badania ofert Zamawiający stwierdził że z)ożot^ttl ofer'ta nie jest podpisana tylko ostenrplorvatla
pieczęcią Wykonawcy.
:

Uzasadnienie prawne:

ofeĘ jest

art. 89 ust" 1 pkt 2 ustarvy Prawo zamórvień publiczrrych,
który stanotvi: ,,Zat-nawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treśćnię odpowiada treścispecyfil<acji
istotnych warunków zamówienia' Zgodnie z zapisem specyfikac-ii istotnyclr warunków zanrówięnia
działX pkt.12 oferta musi spełniać rrastępujące wymogi:
Podstarvą prawną odrzucenia

,,oferta musi zostać sporządzona w języku polskinl z zachowanienl formy pisetnnej, pisment
czytelnynl, formttlarz ofurty i wszystkie doktnlenty (l'ównież le złożonen.a załączonych do SIItr/Z
wzorach) muSZą byc podpisane,' Za podpisanie uznaje się wlasnoręczny podpis z pieczątką iruienną
bądź czytelny podpis przez osobę(-y) ttpoważnioną(e) do reprezen.towania zgodnie z formą
reprezentacji Wykgnąy6, określonąwdokttttlencic rejeslrowynt l.ub innynt dokunlencie .'. ''
Ponadto aft.7B $1 ustarły zdnia 23 l<wietnia 1964 r. _ Kodeks cyrvilny (t.j'Dz.lJ'zŻ014 r,poz' I21,
B27,zŻ015 r. poz.4.) do którego odsyła art. 14 ustal'vy Prawo zamówień publicznych stanowi iż o
pisemnej fornrie oświadczenia woli mozna rnówió jedynie w przypadku złoŻenia własnoręcznego
podpisu na dokumencie obejnrującyrrr jego treść.

3. W przedmiotowym postępolvaniu żaden z rvykonarvców nie zostal wykluczony. Umolva z
rłykonawcą, który z|oży| najkorzystnicjszą ofertę ,,PROMAR" Zaklatl Usługowy Krzysztof
Prokopczyk ul. Skaryszewska 6,26-600 Raclom.
Umowa zostanie zawarta w terminie określorrynr w art' 94 ustal'r'y Prar.vo zanrówieri pLrbliczllych'

