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Urząd Gminy Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

Pismo: RIiD.271.4.4.2013  Gnojnik dnia: 2013-07-26 

 

O G Ł O S Z E N I E 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty  

w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony na: 

Remont dróg transportu rolnego 

 

 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  

"TRANS-BET" S.J. Stanisław i Kazimierz Myszka 

Gnojnik 513 

32-864 Gnojnik 

na: Remont dróg transportu rolnego za cenę 106 973.21 zł 

 Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Nr 

tematu 

Nazwa i adres wykonawcy 

(Nr oferty) 
Cena (koszt) Razem 

1 

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  

TRANS-BET" S.J. Stanisław i Kazimierz Myszka 

Gnojnik 513  

32-864 Gnojnik 

(1) 

  100,00   100,00 
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W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp.: 
Nr oferty, nazwa i adres 

wykonawcy: 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

2 

Stanisław Paździor  

NASZ DOM Usługi 

Remontowo Budowlane 

ul. Krakowska 12  

34-116 Spytkowice 

Art. 89. ust.1 pkt 5 

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został 

wykluczony 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania: 

Lp.: 
Nazwa i adres 

wykonawcy: 
Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy: 

1 

Stanisław Paździor  

NASZ DOM Usługi 

Remontowo Budowlane 

ul. Krakowska 12   

34-116 Spytkowice 

Art. 24 ust. 2 pkt 4 

Nie spełniono warunku: Wiedza i doświadczenie. 

Nie spełniono warunku dokumentu: Wykaz robót budowanych 

Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający określił 

warunki udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia 

spełnienia tych warunków należało dołączyć do oferty 

oświadczenia lub dokumenty określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Jednym z warunków było posiadanie 

wiedzy i doświadczenia i na jego spełnienie należało dołączyć  

do oferty wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym  

do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju 

i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

W toku badania i oceny oferty firmy Stanisław Paździor „NASZ 

DOM” Usługi Remontowo Budowlane z siedzibą  

przy ul. Krakowskiej 12 w Spytkowicach Zamawiający 

stwierdził, że do oferty jest dołączony dokument „wykaz 

wykonanych robót” stanowiący załącznik nr 8 do oferty.  

W niniejszym wykazie przedstawiono 4 (cztery) roboty 

wykonane na rzecz innego podmiotu lecz brak jest dokumentów 

potwierdzających ich wykonanie. Zamawiający pismem z dnia 

19.07.2013 r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych wezwał oferenta do uzupełnienia 

dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót 

określonych w wykazie robót budowlanych. W dniu 23.07.2013 

r. do Zamawiającego , drogą elektroniczną (mail) wpłynęło 

pismo wraz z dwoma dokumentami referencji z których  

nie wynika fakt potwierdzenia wykonania robót określonych  

w załączonym do oferty „wykazie robót budowlanych”. Mając na 

względzie powyższe Oferent nie potwierdził spełnienie warunku 

wiedzy i doświadczenie i tym samym został wykluczony  

z postępowania. 
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Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może  

być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie   

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności 

wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany  

na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 

art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach  

i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 


