Informacja o wyborze oferty
oznaczenie sprawy 226874 – 2010
dotyczy: przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pod nazwą:
„Ciągi piesze i utwardzenie terenu wokół kościoła w Pogorzałkach”.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia BoŜego w Pogorzałkach reprezentowana przez
Proboszcza Ks. Jerzy Rachwało działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ) informuje o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację projektu: „Ciągi piesze i utwardzenie terenu
wokół kościoła w Pogorzałkach”.
ZłoŜono 5 ofert. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złoŜona przez: MarBud
Przedsiębiorstwo Budowlane Marcin Wojtulewicz 16-002 Dobrzyniewo DuŜe ul. Lipowa 2/2. Cena
wybranej oferty: 125 315,83 zł ( w tym 22% VAT ) słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta
piętnaście i 83/100 zł.
Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy i punktem XIV
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który stanowił: Przy wyborze oferty Zamawiający
będzie się kierował kryterium cenowym - jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta nie
podlegająca odrzuceniu o najniŜszej cenie. Oferta w/w Wykonawcy zawierała najniŜszą ceną. Łączna
liczba punktów wybranej oferty wynosi: 100.
Pozostałe oferty:
Liczba pkt w
Numer
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
kryterium
oferty
najniŜsza cena
AL-BRUK Adrian Lasoń
1
15-794 Białystok
147 028,43
85,23
ul. Gajowa 82/43
BBGM Kamila Gryko
3
15-131 Białystok
128 100,00
97,82
ul. Pietrasze 43B
Ponadto informuję, Ŝe:
1/ Ŝaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania;
2/ odrzucono 2 oferty:
a) firmy PROBET FIRMA DROGOWA Joanna Agnieszka Choćko, 15-694 Białystok Fasty, Szosa
Knyszyńska 2: złoŜona oferta nie zawierała kosztorysu ofertowego, na podstawie art. 26. ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwał Oferenta do
uzupełnienia oferty, Oferent nie dostarczył w wyznaczonym terminie kosztorysu ofertowego –
ofertę odrzucono zgodnie z art. 89 ust.1 punkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b) firmy AS-BUD Przedsiębiorstwo Drogowe, Andrzej Sarosiek, 15-336 Białystok, ul. Kredytowa 22
– dołączony do oferty kosztorys ofertowy zawierał błędy w obliczaniu kosztów pośrednich oraz
zysku, ponadto wypełnił formularz ofertowy niezgodnie ze SIWZ, działając na podstawie art. 87
ust. 3 punkt 2) i 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający
dokonał poprawek oczywistych błędów rachunkowych w kosztorysie, spowodowało to zmianę
ceny oferty oraz poprawił ofertowy zgodnie ze SIWZ – poinformowano o tym fakcie Oferenta,
Oferent nie wyraził zgody na piśmie w wyznaczonym terminie - ofertę odrzucono zgodnie z art.
89 ust.1 punkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowę w sprawie wykonania zamówienia naleŜy zawrzeć w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niŜ przed upływem terminu związania
ofertą.
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