Kowalewo Pomorskie, dn. 01.03.2013 r.
GKiM.271.17.2012
OGŁOSZENIE
dot. przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na „Budowę systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnohybrydowego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”
Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez
Gminę Kowalewo Pomorskie na „Budowę systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnohybrydowego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”, została wybrana oferta oznaczona nr 4:
Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego
MURABET
ul. Sokołowska 38
87-400 Golub-Dobrzyń
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Ofertę oznaczoną nr 1 złożyła firma:
Modern HST M. P. Prytulak sp. j.
ul. 11 Listopada 5A
07-410 Ostrołęka
Ofertę oznaczoną nr 5 złożyła firma:
EUROLEDLIGHTING Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 23/24
76-200 Słupsk
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer
oferty

Liczba pkt
w kryterium:
cena

Liczba pkt
w kryterium:
termin gwarancji

Liczba pkt w kryterium:
czas potrzebny do podjęcia
czynności związanych
z usuwaniem awarii

Razem

1

83,50pkt

1,00pkt

0,50pkt

85,00pkt

4

95,00pkt

4,00pkt

1,00pkt

100,00pkt

5

94,51pkt

0,00pkt

1,00pkt

95,51pkt

Ponadto informuję, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
odrzucono ofertę:
- oznaczoną nr 2, złożoną przez:
In4Poland sp. z o. o.
ul. Boya-Żeleńskiego 17, 35-105 Rzeszów
- oznaczoną nr 3, złożoną przez:
RMS POLSKA Sp. z o. o.
Zagorzyce 12B, 39-126 Zagorzyce

-2Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Pismem znak GKiM.271.17.2012 w dniu 08.01.2013 r., zamawiający zgodnie z art. 85 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrócił się do wszystkich wykonawców z wnioskiem
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o 60 dni.
Wniosek ten został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej
zamawiającego: www.kowalewopomorskie.ornet.pl, o czym wykonawcy zostali powiadomieni.
W wyznaczonym terminie, do zamawiającego nie wpłynęła zgoda na przedłużenie terminu
związania z ofertą następujących wykonawców:
- In4Poland sp. z o. o., ul. Boya-Żeleńskiego 17, 35-105 Rzeszów,
- RMS POLSKA Sp. z o. o., Zagorzyce 12B, 39-126 Zagorzyce.
Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczono następujących wykonawców:
- In4Poland sp. z o. o., ul. Boya-Żeleńskiego 17, 35-105 Rzeszów,
- RMS POLSKA Sp. z o. o., Zagorzyce 12B, 39-126 Zagorzyce,
którzy nie przedłużyli okresu związania z ofertą.
Oferty wykonawców wykluczonych z postępowania uznaje się za oferty odrzucone na
podstawie art. 24. ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dziękuję za udział w niniejszym przetargu i zapraszam do przyszłych, organizowanych
przez Gminę Kowalewo Pomorskie.
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu
określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieścił niniejsze
informacje na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
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