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Zawiadomienie ( Ogłoszenie) 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

przetargu  nieograniczonego na „Budowa Sali sportowej z niezbędną infrastrukturą oraz 

łącznikiem przy Zespole Szkół w Przytocznie” 
 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 423) zwanej dalej „Ustawą” informujemy, że w 

przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 9 ofert. 

 

Po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych : 

1. Wybrano jako najkorzystniejszą : 

Ofertę  nr 5 złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlano- Produkcyjne Sp-nia 

„ZIB” ul. Fabryczna 5, 21-500 Biała Podlaska  

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełniła warunki określone przez Zamawiającego oraz 

uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert określonych w SIWZ. 

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie 

podpisania umowy w terminie do dnia 14.08.2015 r. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz Kodeks Cywilny. 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty : 

1) Oferta nr 1  MORIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 1– 

przyznane punkty w kryterium oceny ofert – 82,67 pkt.  

2) Oferta nr 2 Zakład Remontowo- Budowlany Zbigniew Rachwał z siedzibą w Janowie 

Lubelskim przy ul. Partyzantów 25 – przyznane punkty w kryterium oceny ofert – 

95,30 pkt.  
3) Oferta nr 3  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe „ANTRO” Sp. z o.o. z siedzibą w 

Chełm przy ul. Płk. St. Dąbka 19 – przyznane punkty w kryterium oceny ofert – 64,97 

pkt.  

4) Oferta  nr 4  Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowe i Usługowe „DOMBUD” Sp. z 

o.o. z siedzibą Biała Podlaska przy ul. Brzeska 174 – przyznane punkty w kryterium 

oceny ofert -89,99 pkt.  

5) Oferta nr 6 Usługi Budowlane Zbysław Burdach z siedzibą w Łukowie przy ul. 

Pogodnej 3 – przyznane punkty w kryterium oceny ofert – 90,23 pkt.  

6) Oferta nr 7 SARSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Ryszard Szczotka z 

siedzibą Sarny 28A,(08-504 Ułęż)   - przyznane punkty w kryterium oceny ofert   -  

88 ,37 pkt.  

 



  

 

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następującą ofertę : 

 

- Ofertę nr 8 złożoną przez Zakład Remontowo-Budowlany Alicja Jedut z siedzibą w 

Lubartowie przy ul. Przemysłowej 20  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2  w związku z art.24 

ust. 2 pkt. 2 Prawo Zamówień Publicznych. Oferta nie zgodna z SIWZ  oraz warunkami  

uczestnictwa w przetargu poprzez wniesienie wadium w innej wysokości niż określono w 

SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.  Mając na uwadze powyższe ofertę należało odrzucić.  

 

W prowadzonym postępowaniu wykluczono następującą ofertę: 

- Ofertę nr 9 złożoną przez  Jacek Wojtaś „SOLARPROFI” Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe z siedzibą w Lendo Ruskie 42 (08-504 Ułęż)  na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 

Oferent mimo wezwania do uzupełnienia warunków  udziału postępowania nie wykazał 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.  

Mając na uwadze powyższe ofertę należało wykluczyć z postępowania.  

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych 

Zamawiający informuje, że podpisanie umów  z wyłonionymi Wykonawcami   możliwe 

będzie po dopełnieniu wszelkich formalności,  po upływie 10 dni od dnia przesłania 

niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom  przysługują środki ochrony prawnej 

(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 

2)  odrzucenia oferty wykonawcy 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym 

postępowaniu, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 

 Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia 

faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, 

jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 

prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z zm. ) 

 

 


