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Urząd Gminy Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

Pismo: RIiD.271.3.5.2012/3  Gnojnik dnia: 2012-05-07 

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: 

Budowa Kącika rekreacyjno-turystycznego  

w Zawadzie Uszewskiej 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło 

ul. Poniatowskiego 28 

37-500 Jarosław 

na: Budowa Kącika rekreacyjno-turystycznego w Zawadzie Uszewskiej  

za cenę 57 214.98 zł 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Nr 
tematu 

Nazwa i adres wykonawcy 
(Nr oferty) 

Cena (koszt) Razem 

1 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło 
ul. Poniatowskiego 28  

37-500 Jarosław 
(2) 

  100,00   100,00 

1 

Firma Budowlana ERGBUD mgr inż. Krzysztof Żak 
ul. Kusocńskiego 6  

32-800 Brzesko 
(5) 

  98,78   98,78 

1 

SATERNUS Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 63 
41-503 Chorzów 

(4) 

  62,10   62,10 
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W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp. 
Nr oferty, nazwa i adres 

wykonawcy: 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

1 

Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Remonotowe 

SKO-BUD Jacek 

Skoczeń 

ul. Chłopska 5  

30-806 Kraków 

Art. 89. ust.1 pkt 2 

Nie złożono dokumentu: Wykaz narzędzi, wyposażenia 

zakładu i urządzeń technicznych 

Uzasadnienie: Zamawiający w przedmiotowym 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego wymagał dołączenia do oferty 

dokumentów określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w celu spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.  

W toku badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że 

złożona oferta Przedsiębiorstwa Budowlano-

Remonotowego SKO-BUD Jacek Skoczeń z siedzibą w 

Krakowie przy ul. Chłopskiej 5 nie zawiera wykazu 

narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w 

celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami. W dniu 26.04.2012 r. do 

oferenta zostało przesłane wezwanie do uzupełnienia w/w 

braków w ofercie. Do końca wyznaczonego terminu  

na uzupełnienie przedmiotowych braków  

do Zamawiającego nie został złożony wymagany 

dokument w Związku z powyższym zamawiający 

zobowiązany był odrzucić Państwa ofertę. 

2 

3 

P.P. H.U. GiL Gac 

Krzysztof, Ludwa 

Grażyna 

Jastrzębia 143A  

33-191 Jastrzębia 

Art. 89. ust.1 pkt 2 

Nie złożono dokumentu: Aktualny odpis z właściwego 

rejestru. 

Uzasadnienie: Zamawiający w przedmiotowym 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego wymagał dołączenia do oferty 

dokumentów określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w celu spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.  

W toku badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że 

złożona oferta P.P. H.U. GiL Gac Krzysztof, Ludwa 

Grażyna z siedzibą w miejscowości Jastrzębia 143A nie 

zawiera aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 

24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy oraz wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i 

urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 
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robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. W 

dniu 26.04.2012 r. do oferenta zostało przesłane wezwanie 

do uzupełnienia w/w braków w ofercie. Do końca 

wyznaczonego terminu na uzupełnienie przedmiotowych 

braków do Zamawiającego został złożony tylko jeden 

wymagany dokument mianowicie wykaz narzędzi w 

Związku z powyższym zamawiający zobowiązany był 

odrzucić Państwa ofertę. 

 

Zamawiający wykluczył z postępowania: nie dotyczy 

 

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.  

 

 


