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Gminy Bartniczka
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Bartniczka, 08.08.20 1 7r,

Dotyczy: wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn: n Termomodernizacja i remont czterech
obiektów kultury w miejscowościach Łaszewo, }astnębie, Nowe Świercz,7ny, Samin"

ZAWIADOMIENIE
o oDRZUCENru oFERT, IJNIETfr/AŻNIENru PosĘPoWAI§IA

I WYBORZE OFERTY NAKORZrSTT\IIEISZEJ

Gmina Bartniczka działając zgodnie z art. 92 ust. 1 u§tawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z20I5 poz2764 z późn. zm.) informuje:

1. Infonrracja o odrzuceniu ofert

1.1 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych
została odrzucona oferta Nr 4 - PPHU MATROL Robert Kuczbański ul. Moczadła25B,87,87-300
Brodnica.

uzasadnienie

Zamawiający w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale VIII - Wymagania
doryczące wadium punkt 8.4 wskazał, że skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z

chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w
rozdz. VIII pkt 8.3 SIWZ, przed upĘwem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i
godziny Wznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Termin i godzinę składania ofert

wskazano w Rozdz, XI punkt 11.1. Był to dzień 26lipca 2077r godz. 10.00.

Zamawiający ustalił, iż w dniu 26.07,20l7r. na rachunek Zamawiającego wskazany w punkcie 8.3

SIWZ wpłnęł środki w kwocie 5.400 PLN od zleceniodawcy : Kuczbański Robert P.P.H.U.
MATROL, uI. Moczadła 25B, 87-300 Brodnica tytułem wadium WIŚR.271.1.7.2Ol7 - o godzinie

10:36. - zaświadczenie banku PKO Bank Polski prowadzącego rachunek z dnia 27.07.20l7r. znak:

CKK-BKK0I /054-5096-7987 469 /2077, czyli po terminie składania ofert.

W punkcie 8.7 SIWZ wskazano, iż Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w
sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

Wobec powyższego oferta zostaje odrzucona na mocy art. 89 ust.l pkt 7b ustawy Pzp - gdy

wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający

żądał wniesienia wadium.

1.2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
została odrzucona oferta Nr 5 - ZakJad Produkcyjno-Handlowy BRODPMST Stanisław

Czupryński ul. Świerkowa 5, 87-300 Brodnica.



uzasadnienie
W SPecYfikacji i§totnych warunków zamówienia Zamawiający w Rozdziale X _ opis sposobu
PrzY8otowania ofert Punkt 10.lwskazał, ze Oferta musi zawierać wl.pełniony formularz ofertowy
sporządzony zwykorzystaniem wzoru stanowiąceg o załączniknr 2 do slwz.
W złożonej ofercie brak jest wypełnionego formularza ofertowego z którego wynikĄby wartości
kryreriów umożIiwiających dokonanie oceny oferry tj. cena, dfugość okresu gwarancji i rękojmi
oraz doŚwiadczenie zawodowe kluczowych osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie
- kierownik budowy branży budowlanej.

Wobec PowYższego oferta zostaje odrzucona z powodu braku wlrpełnione go Zńącznika nr 2 -
oferfy, zgodnie z aft.. 89 ust. 1 pkt 2 tj. treść oferty nie odpowiada treści S[WZ.

2. Informacja o rrnieurżnieniu postępowania

ZamauńającY zawiadamia, iż na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy unieważnia
PostęPowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowane w Biulerynie Zamówień
PublicznYch nr 547335-N-2017 z dnia 77,07.2OI7r, , prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.

" TermomodernŁacja i remont czterech obiektów kulnrry w miejscorrrościach Łaszevro, tastrzębie,
Nowe Świercąnry, Samin" w częściach :

2.1 CzęŚĆ II ,Termomodernizacja i remont obiektu kultury w miejscowości Jastrzębie"
na Podstawie art. 93 ust. 1 Pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. - cena najkorzystniejszej
oferrY lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamie rza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

2.2 CzęŚĆ m ,Termomodernizacja i remont obiektu kultury w miejscowości Nowe
ŚwierczYnY" na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. _ cena
najkorzYstniejszej oferry lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiająry
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Informacja o wyborze ofert:

3.1 w zakresie
CzęŚĆ I n Termomodenrizacja i remont obieknr tultury w miejscowości łaszewo"

wybrana została oferta nr 6 - Wykonawca:

IGPAIvAAI
pawełpankowski

Brodaica 87-300
ul. Podgórna8

Uzasadnienie wyboru:
WYbrana oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych. Wykonawca nie podlega
wykluczeniu.

Zestawienie złożonych ofert:



Lp. Nazwa i adres Wykonawcy cena oferowana
brutto

Punktacja pvryznerła
ofertom

1. ZahJad Remontowo-
Budowlany i Usfugi
Transportowe
Mirosław Guzera
uI. Skibowa 22a

25-747 Kielce

2I0.229,95

85,40
w tym:

- cena 45,40

- okres gwarancji 25,00
- doświadczenie kierown
budowy 15,00

2. Przedsiębiorstwo
Budowlano-Montazowe
BuDMoNT
Jarosław Zieliński
ul. Miodowa 8
87-800 Włocławek

173.809,90

84,90
w tym:

- cena 54,90
- okres gwarancji 15,00
- doświadczenie kierown
budowy 15,00

3. BUD-DOM ZaHad
Ogólnobudowlany Usfugi i
Handel

}anusz Drzeszyński
ul. Wczasowa 19

87-300 Brodnica

219.054,14

83,56
W §/rm:

- cena 43,56

- okres gwarancji 25,00
- doświadczenie kierown
budowy 15,00

4, KAPANAAL
paweł pankowski

ul. Podgórna 8
87-300 Brodnica

159.047,28

100,00

w tym:
- cena 60,00
- okres gwarancji 25,00
- doświadczenie kierown
budowy 15,00

z wybran;rm wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie nie krótsąrm niż 5 dni od daty
przesłania niniejszego pisma.

3.2 w zakresie
CzęŚć rV " TeIrromodernŁacja i remont obieknr kulnrry w miejscowości Samin"

wybrana została oferta nr 6 - Wykonawca:

IałPANAAI
paweł pankowski

Brodnica 87-300
ul. Podgóma 8

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych. Wykonawca nie podlega
wykluczeniu.

1.3 Zestawienie złożonych ofert:

tp. Nazwa i adres Wykonawcy cena oferowana
brutto

Punktacja przyĘzr.erl'a

ofertom

1. ZaHad Remontowo-
Budowlany i Usługi
Transportowe

50.629,03
88,02

w tym:
- cena 48,02



Mirosław Guzera
ul. Skibowa 22a
25-147 Kielce

- okres gwarancji 25,00
- doświadczenie kierown
budowy 15,00

2. BUD-DOM ZakJad
Ogólnobudowlany Urłog. i
Handel

}anusz Drzeszyński
ul. Wczasowa 19

87-300 Brodnica

57.368,04

82,38
w tym:

- cena 42,38
- okres gwarancji 25,00
- doświadczenie kierown
budowy 15,00

3. KAPANAAL
paweł pankowski

ul. Podgórna 8
87-300 Brodnica

40.522,57

100,00

w tym:
- cena 60,00
- okres gwarancji 25,00
- doświadczenie kierown
budowy 15,00

Z wYbranlrm Wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty
przesłania niniejszego pisma,

Dziękuję za udziń w postępowaniu.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. wg wykazu
2. a/a

-\Ę


