Pilchowice, dnia 16.05.2016 r.
Numer sprawy IZP.272.4.6.2016
Wykonawcy zgodnie z wykazem
Dotyczy: przetargu nieograniczonego
pn.: „Remont budynku Pilchowice ul. Rynek 13”

ZAWIADOMIENIE

I
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), informuje o:
− odrzuceniu następującej oferty:
Oferty nr 2 złożonej przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe OMNIX Sp. z o.o. 41-811 Zabrze, ul. Jana Styki 24
Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną odrzucenia oferty nr 2 jest art.90 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”.
•

Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca do złożonej oferty nr 2, w wymaganym terminie tj. do 25.04.2016. do godz.
15:30 nie złożył wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny w ramach złożonej oferty.
W związku z powyższym niniejsza oferta zostaje odrzucona.

II
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), informuje
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena 80% oraz gwarancja i rękojmia 20%.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę PPUH LEX-BUD Leszek
Mgłosiek, Dariusz Tyrala z siedzibą w Rudzie Śląskiej, który spełnił wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
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Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

Lp.

Nr
oferty

1

2

1.

3.

2.

1.

Liczba
uzyskanych
punktów w
kryterium
cena

Gwarancja
i rękojmia
w
miesiącach

Liczba
uzyskanych
punktów w
kryterium
gwarancja
i rękojmia

Łączna
liczba
punktów

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Cena w zł.

3
PPUH LEX-BUD S.C. Leszek
Mgłosiek, Dariusz Tyrala,
41-709 Ruda Śląska, ul.Gen.
Hallera 18a/407
TAS Artur Baron,
43-Tychy, al.Bielska 201

4

5

6

7

8

128 000,00

38,44

120

20

58,44

108 932,07

45,16

72

12,00

57,16

Zgodnie z art. 94 ustawy PZP podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Jednocześnie na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający prosi o niezwłoczne
potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Łukasz Gwóźdź

Do wiadomości:
- PPUH LEX-BUD S.C. Leszek Mgłosiek, Dariusz Tyrala, 41-709 Ruda Śląska, ul.Gen. Hallera 18a/407
- a.a.
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