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Rejowiec Fabryczny, 2011-07-26

                                                           ZAWIADOMIENIE
                                 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania  o udziale zamówienia publicznego pod nazwą „ Zaprojektowanie oraz
wykonanie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń 23 sztuk przydomowych 
bezobsługowych oczyszczalni ścieków dla domów jednorodzinnych w Gminie
Rejowiec Fabryczny „ .

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje 
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  ofertę złożoną przez 
Wykonawcę:
Zakład Budowlany Obsługi Technicznej Bud.Mieszkaniowego
ECOINSBUD  Grzegorz Słupczyński
22 – 100 Chełm ul. Kochanowskiego 75

Uzasadnienie wyboru: Oferent posiada bardzo dobre referencje , środki finansowe na zadanie ,
wykonywał już prace na naszym terenie i wykazał się solidnością , fachowością i nie sprawiał
problemów z rozliczeniem inwestycji .Liczba pkt w kryterium  cena:100
Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania 
umowy w terminie do dnia 2011-08-10 .

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :

Lp.:                                  1
Nazwa wykonawcy:        Konsorcjum 
                                         CONPLAST Zdzisław Tomkiewicz
Adres Wykonawcy:         Pomarzanowice , 62-010 Pobiedziska     oraz
                                         Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BLOKAMID Maria Pankros
                                         61 – 615 Poznań ul. Słubicka 3A
Cena oferty brutto:           216 480,00 zł

Lp.                                   2
Nazwa wykonawcy:        Zakład Budowlany Obsługi Technicznej Bud.Mieszkaniowego
                                         ECOINSBUD  Grzegorz Słupczyński
Adres Wykonawcy:         22 – 100 Chełm ul. Kochanowskiego 75
Cena oferty brutto:          242 173,00 zł

2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu  odrzucono następujące oferty:



Ofertę numer 1
                                                               Konsorcjum 
                                         CONPLAST Zdzisław Tomkiewicz
                                         Pomarzanowice , 62-010 Pobiedziska     oraz
                                         Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BLOKAMID Maria Pankros
                                         61 – 615 Poznań ul. Słubicka 3A

Uzasadnienie : Ofertę odrzucono na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia ponieważ zamawiający żądał aby oferent dołączył do 
ofert wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi że roboty te zostały wykonane należycie . 
Konsorcjum złożyło wykaz robót załączając do nich referencje i protokoły odbioru
niezgodne ze stanem faktycznym.
Komisja przetargowa w celu potwierdzenia załączonych referencji zwróciła się z pismem do
gmin z których oferent je otrzymał.
Opinie były negatywne , a gmina Nekla nie wydawała referencji które załączyło Konsorcjum .
W związku z powyższym oferta nie spełnia warunków specyfikacji i  została odrzucona .

3.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
 Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) – dział VI 
''Środki ochrony prawnej''.
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia.  

                                                                                                Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny


