
Bartniczka, dnia l0 września20l2r

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. _ Prawo zamówieh publicznych
(Dz.U. , źoto r. Nr l13, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, ze w prowadzonym pruez d
Gminę Bartniczka postępowarriu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pn.. ,,Wymiana okien od strony

wschodniej nowego budynku SzkĄ Podstawowej w Radoszkach, wybranł jako

najkorzystniejsząofertę nr 1, ńożonąptzez L.C.o. Lubelskie Centrum okien Urszula opydo,
20-150 Lublin, ul. Bursaki 18.

oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkarzystniejszą na podstawie kryterium
oceny ofert, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów _ 100 (kryterium: cena ofertowa) .

Jednocześnie Zamawiający informuj e,iŻwniniejszym postępowaniu złozono następujące

oferty:

r. ..Nr.?'.łY.ĄĘ Krzysźof KaniegŁi.iyqpgĘ* .F.rŚ1@jły;ę''ł'9:3'_0.9.9**i&r,'y't -łgrIgył?ą
(numer oferty' nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Liczba otrzymanych punktów _ 93,82 (kryterium: cena ofertowa).

z. ..ł{.t.ł,..IłFry't+.9łg.ę.ł.9'łĘ9:3W. FP,.?.9,9..,.?9:Lł.9.!.qhlin'.y!,.99ry!I!9rp!'..
(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wy}conawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Liczbaprzyznanych punktów - 98,70 (kryteńum: cena ofertowa).

l. .łĘ.1,..IP..ĘĄ!..Qs]!Ą.$p,'"-.9,9,..9?:19._0'FtFl e,'Pł,.s.qlęylęębą.?.łl,.....'....
(numer oferĘ, nazwa (ftrma) aLbo imię i nązwisko Wykonawcy, jego siedziba ąłbo mlejsce zamieszkania i adres)

Liczba otrzymanych punktow - 61,87 (kryterium: cena ofertowa).

Na podstawie art. 89 ust' l ustawy _ Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone
oferty następuj ących Wykonawców :

t. ...}:{ię.pd'r.zu9_o'49.9&fr .'
(numer oferĘ, nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, jego siedziba albo miejsce zamieszkania i adres)

Na podstawie art. 24 ustawy _ Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali
wykluczęni następujący Wykonawcy:

r. .]Y.{J,.łłHU.YArB9Ł.łł.t:r.s::r!.w\l,.37.:i99..Ęry'4*gł, Mocz,lŁaŻS/B'
(numer oferty, nazwa (firma) albo imię i nazwisk'a Wykonawcy, jego siedzibą ąIbo miejsce zamieszkania i adres)

Uzasadnienie faktyczne :

- zgodnie ze Speqfikacją Istotnych Warunków Zamówienią dofczącą przedmiotowego postępowania o

udzielenie zamówienia publicanego' Wykonawry w celu potwierdzenie spehrienia warunków udziału w
postępowanĘ byh zŃowtązanł ĄoŁączyć do oferĘ, m.in. :

ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków _ r,,łystawione nie wczeiniej niż 3 miesiące

ptzed' upĘwem terrninu składania ofeń,



czego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającesą że wykonawca nie zalega
z opłacantem składek aa łlbezpieczenie zdtowohle i społeczne - wystawiane nie rłrcześniej ntż 3
miesiące ptzed upĄrwem terminu składania ofer|

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnośa zvłtry'anej z
przedrnistemzarl;róvńenią

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawry, wystawioną nie wcześniĄ niż3 miesiące przed upływem terminu skła-
dania ofert.

P.P.H.U. MATROL Robert Kuczbański nie dcłłączył dw dokumentów do oferĘ złożanĄ w dniu
31 sierpnia Ż01Żr. Dnia 04 września Żol2r. wlw został wezwafLy do uzupełnienia oferty o wymagane
dokumenty. Ządane przez zamawiaiącego dokumen$ zostĄ źożoną dnia 07 września 201Żr. Nie
potwierdzĘ one jednak spehriania przez P.P.H.U. MATROL Robert Kuczbański, warunków udziału
w postępowaniu - nie późniĄ niż na dzien składartia atert, tj. 31 sierpni a Ża12r '

Uzasadnienie prawne:
_ wykonawca został wykluczony na podstawie art. Ż4 ust 2, pkt 4 w/w ustaw.

Zamwłiający zawiańanla równieĄ n zgodnie z art" 94 ust. 1' pkt 2 ustawy _ Prarłło
zamówięń publicznych, w przypadku niezłożenia odwołarua maże zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego w terminie nie krótszym nlz 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia.

'Wiesła

(podpis K
lub osoby przez niego

otrzymują:
l. L.C'o. Lubęlskię Centrum okien' Urszula opydo' 20-150 Lublin, ul. Bursaki 18

2. LI|,IŁkKr4lszt$Kaniełki i Wspólnik Spotkalawnz,86_300 Crrudziądz,ul.Parkowa24,
3 . Fabryka oŁien SPECTRI'M Sp. z o.o., za-L58 l-ublin, tłl. Ceramic zaz 4,
4.IDEAL OKNA Sp' z o.o', 82-300 Elbląg' ul. Królewiecka2ll,
5. PPHU MATROL Robert Kuczbański, 87-300 Brodnica, Moczadła2llB'

ł$:


