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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

fDz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację

zadania pt: „Termomodernizacja budynku urzędu gminy Lelów - etap kotłownia”.

Zamawiający zawiadamia:

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo — Usługowe „SANIT-GAZ” ut. Dąbrowskiego 32, 42-200 Częstochowa cena

brutto: 119 056,67 zł. (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt sześć złoty i sześćdziesiąt siedem

groszy);

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy

Doświadczenie personelu kluczowego: 6 robót

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w siwz i uzyskała najwyższą wartość punktową.

Ilość pkt, w kryterium Ilość pkt. w kryterium Łączna wartość
Ilość pkt. w

Nr okres gwarancji na doswiadczenie punktowa oferty
Nazwa adres Wykonawcy kryterium cena

oferty wykonane roboty personelu kluczowego (%)
oferty (%)

budowlane (%) (%)

Kadja Sp. z o.o. ul. Pogorzelska 5,
I .

.
oferta odrzucona

42-400 Zawiercie

P.H.U. „SANIT-GAZ”

2 Ul. Dąbrowskiego 32, 60,00 20,00 20,00 100,00

42-200 częstochowa

2) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: W postępowaniu odrzucono jedną ofertę.

3.7. Zamawiający w trybie art. 89 ust. I pkt 2 ustawy pzp odrzucił ofertę firmy Kadja Sp. z o.o.

ul. Pogorzelska 5, 42-400 Zawiercie, gdyż Wykonawca nie podał w ofercie liczby robót

odpowiadającym wymaganiom dla doświadczenia personelu kluczowego.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał w punkcie 75.3 SIWZ, - że do oceny należy

wskazać jedną osobę spełniającą wymogi określone w pkt. 5.2.3.2. W przypadku nie

wskazania (czytaj nie wpisania) w formularzu oferty (załącznik nr 7) liczby, Zamawiający

odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie Art. 89 ust. I pkt. 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych, jako nieodpowiadającą treści $IWZ. Ponieważ Zamawiający nie może poprawić

omyłki na podstawie Art. 87 ust. 2 pkt 3 to brak wpisu lat doświadczenia personelu

kluczowego na formularzu oferty powoduje niezgodność z treścią SIWZ czego konsekwencją

jest odrzucenie ofert, na podstawie art. 89 ust. I pkt 2.
I



4) o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.

94 ust. 1 pkt 2. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu umieszczono na stronie internetowej —

httD://www. biplelow. pl/artykuly/3055 Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
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