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Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Pismo: RIiD.271.2.2.2014

Gnojnik dnia: 2014-05-26

OGŁOSZENIE
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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony
na:

Modernizacja Domu Strażaka w Lewniowej
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
F.H.U. BKR Krzysztof Wójcik
33-182 Brzozowa 33
na: Modernizacja Domu Strażaka w Lewniowej za cenę 72 346.40 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

F.H.U. BKR Krzysztof Wójcik
Brzozowa 33
33-182 Brzozowa
(1)

100,00

100,00

1

F.H.U. KRUCZEK Wojciech Kruczek
ul. Kołłątaja 18/13
33-300 Nowy Sącz
(2)

87,40

87,40

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
Lp.:
1

Nr oferty, nazwa
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
i adres wykonawcy:
3
Art. 89. ust.1 pkt. 2
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Usługi RemontowoBudowlane URBUD
Krystian Uryga
Łęka 77
33-322 Korzenna

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Uzasadnienie: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązał
oferentów do złożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego
na podstawie przedmiaru robót. Mówi o tym opis sposobu
obliczenia ceny zawarty w rozdziale nr 14 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymagał
dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na
podstawie przedmiaru robót. Oferent, Usługi Remontowo
Budowlane URBUD Krystian Uryga z siedzibą w msc. Łęka 33
dołączył do oferty kosztorys ofertowy zawierający niepełny
zakres objęty przedmiarem robót. W toku badania i oceny
oferty stwierdzono: brak wyceny pozycji nr 3.1 Wykucie z
muru ościeżnic drewnianych… w kosztorysie ofertowym oraz
brak ujętej pozycji nr 4.13 Instalacja odprowadzania spalin…
przedmiaru robót w kosztorysie ofertowym. Zamawiający nie
ma możliwości skorzystania z regulacji pozwalającej dokonać
korekty gdyż z treści oferty nie sposób wywieść, jakie wartości
w danej pozycji zamawiający powinien przyjąć. Brakujące
pozycje nie mogą być wycenione przez zamawiającego bez
ingerencji w treść oferty ze strony wykonawcy. Zamawiający
nie ma podstaw do przyjęcia jakichkolwiek wartości dla
brakujących pozycji, jeżeli koniecznych informacji nie ma w
treści oferty. Wprowadzenie nowych informacji do treści oferty
stanowiłoby natomiast niedozwoloną zmianę jej treści, o której
mowa w art. 87 ust. 1 Pzp. Biorąc pod uwagę kosztorysowy
charakter
wynagrodzenia
za
wykonanie
przedmiotu
zamówienia, brak wyceny wszystkich wymaganych pozycji
kosztorysu może uniemożliwić rozliczenie wykonanych robót,
stosownie do postanowień, iż podstawą wynagrodzenia będą
rzeczywiście wykonane roboty według dokonanego obmiaru
robót.
Z uwagi na powyższe Zamawiający odrzuca ofertę
wykonawcy na podstawie art. 89. ust.1 pkt 2 przytoczonej
powyżej ustawy z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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.
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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.

System ProPublico © Datacomp

