Nowy Kawęczyn, dnia 18 kwietnia 2012 r.

Nr sprawy ZI.271.1.2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z postanowieniem art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pózn. zm.) zwanej dalej
„Ustawą” zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem była: „Przebudowa, dobudowa
schodów zewnętrznych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej na budynek użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie”
1.Wybrano ofertę złożoną przez:
Zakład Remontowo - Budowlany Jacek Lasota, ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów
Mazowiecki, REGON: 590345822, który uzyskała 100 pkt.

Ponadto ofertę złożyły firmy:
1. KAL-FAM Zakład Remontowo – Budowlany Wojciech Kalinowski Kamion 40, 96-330
Puszcza Mariańska, REGON: 750487671, który uzyskał 71,02 pkt.
2. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD Krzesińscy Sp. j., ul Kozietulskiego 40
96-100 Skierniewice, REGON: 750023954, które uzyskało 91,89 pkt.
3. Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX, ul Łowicka 127, 96-100 Skierniewice, REGON:
750253097, która uzyskała 88,86 pkt.

2. W postępowaniu odrzucono oferty.
1. ALBUD Spółka jawna Adam Marcinkowski, Lech Chrzan, ul Nasturcjowa 6a, 96-100
Skierniewice, REGON: 750271250, W kosztorysie ofertowym dotyczącym instalacji
elektrycznych w części zajmowanej przez OSP na str. 4 tego kosztorysu pod poz. 48 ujęto
Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem, którego nie było w
przedmiarze robót, oraz nie ujęto poz. 50 przedmiaru Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar).
Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3.
W przypadku rozliczania kosztorysowego załączenie do oferty kosztorysów ofertowych
niezgodnych z przedmiarami będącymi załącznikami do siwz kwalifikuje ofertę do
odrzucenia. Ponadto oferta zawiera błędy w ilościach w poz. 28 i 51, które nie zostały
poprawione przez zamawiającego ponieważ oferta podlega odrzuceniu.

2.Konsorcjum BUDMAR Sp. z o.o., BUDMAR Firma Budowlana Marek Kamola ul.
Krańcowa 31-33a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, REGON: 11060627, W kosztorysie
ofertowym dotyczącym robót budowlanych w poz. 304 ujęto Skrzydła drzwiowe wewnętrzne
fabrycznie wykończone, pełne stalowe chłodnicze zamiast Obsadzenie prefabrykowanych
podokienników o długości do 1·m - podokienniki wewnętrzne.
Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3.
W przypadku rozliczania kosztorysowego załączenie do oferty kosztorysów ofertowych
niezgodnych z przedmiarami będącymi załącznikami do siwz kwalifikuje ofertę do
odrzucenia. Ponadto oferta zawiera błędy w ilościach w poz. 298, które nie zostały
poprawione przez zamawiającego ponieważ oferta podlega odrzuceniu.
3. W niniejszym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.
4. Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta po upływie terminu określonego w
art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu.

Wójt Gminy
/-/ Włodzimierz Ciok

