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Adresat
(wszyscy Wykonawcy )

Zawiadomienie o wyborze naikorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach' którzy zostali wykluczeni z postępowania

oraz odrzuconych ofeftach WykonawcóW

Dotyczy: Utworzenie placów zabflw w ramach rzqd'owego programu ,, Radosna Szkoła''
przy PSP im. H, Sienkiewicza w Klwatce, PSP im. Jana Pawła II w Kuczkach
Kolonii 

'PsP 
im. T. Kościuszki w Kłonówku''.

Działając na podstawię art. 92 ust.1 ustawy z dnia29 styczniaŻ004 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z201a r. nr l13 poz.759 zpoŹn. zmianami) Zamawtający informuje,
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na (Jtworzenie
placów zabaw w rumach rządowego programu ,, Radosna Szkoła" przy PSP im.
H. Sienkiewicza w Klwatce, PSP im. Jana Pawła II w Kuczkach Kolonii i PSP im.
T. Kościuszki w Kłonówku",

w przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert.

Jednocześnie zamawiający infotmuie, iż z postępowania nie odrzucono żadne j ofetty otaz
nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Zamaw iający dokonał oceny i p orowna nia złożonych o fert ni epo d l e gaj ących
odrzuceniu ze Specyfikacją Istotnych Warunkow Zamowienia przy v,ryborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniŻszej cęny .

Numer oferty
1

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, crom 3612 _ l30 Pasym
Cena ( wynagrodzenie) ryczałtowe brutto 359 359'03 zł

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pkt) Uzasadnienie

Łączna
punktacja

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 90,02 pkt

C 6;1 najniższa cena wynikająca
ze złożonych nie podlegających
odrzuceniu ofeft

f

90,02 pkt
oferta piąta
w kolejnościC 1 cena ofert badanej nie podlegającej

odrzuceniu

323 49o,oo zł

Q= - x100 =90r02pkt
359 359'03 zł



Numer ofeĘ
2

Nazwa (firma). siędziba i adres wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DREWNOGROD
Robert Lis Podzamcze, u|. Zród|ana 14,26 _ 06s Piekoszów
Cena (wynagrodzenie) ryczałtowę brutto 342 958,44 zł

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pkt) Uzasadnienie

Łączna
punktacja

KolejnoŚć
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 94,32pkt

C 611 najniższa cena wynikająca
ze złożonych nie podlegających
odrzuc€niu of€rt

94,32pkt
Oferta trzecia
w kolejności

\r - ----- XJ.UU
C 1 c€na of€rt badanej nie podlegającej

odrzuceniu

323 49o,oo zł
Q= - x100 =94,32pkt

342958,44zł

Numer oferty
3

Nazwa (firma), siędziba i adres wykonawcy:
cERTls ENERGY S.C. Artur Stolarzak, Michał Sobiech
ul. Okrzei 23,05- 120 Legionowo
Cena (wynagrodzenie) ryczałtowe brutto 371 88a,21zł

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pkt) Uzasadnienie

Łączna
punktacja

KolejnoŚć
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 85,61 pkt

C 6;6 najniższa cena wynikająca
ze złożonych nie podlegających
odrzucęniu ofert

Q= ----- xloo
C 1 cena ofert badanej nie podlegającej

odrzucęniu

323 490,oo zł

C= - x100 =85,61 pkt
377 88o.2L zł

85,61 pkt
oferta szósta
w kolejności

Numer oferty
4

Nazwa (f,rrma), siedziba i adres wykonawcy:
HYDRO_WIELKOPOLSKA B. Przepióra ul. Fabiarska28,62 _ 050 Mosina
Cęna (wynagrodzęnie) ryczałtowe brutto 333 809'70 zł

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pkt) Uzasadnienie

Łączna
punktacja

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 96,91 pkt

C 6;n najniższa c€na wynikająca
ze zloźonych nie podlegających
odrzuceniu of€ń

Q=
C ; cena ofeŃ badanej nie podlegającej

odrzuceniu

323 49o,oo zł
Q= - x100 =96,91 pkt

333 8o9'7o zł

96,91 pkt
Oferta druga
w kolejności



Numer ofeĘ
5

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Przed siębiorstwo W ielobran żowe KAT R I N A Katarzy na Zięba
26 - 600 Radom, ul. Nowospacerowa 26 m 516

Cena (wynagrodzenie) ryczałtowe brutto 323 490,oo zł

Kfierium
oceny

Ocena
(liczba pkt) Uzasadnienie

Łączna
punktacja

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najnlższa 100,00 pkt

C 6;1 najniższa cena wynikająca
ze złożonych nie podlegających
odrzuceniu ofert

100,00 pkt

Oferta
pierwsza
w kolejności

lr - ----- X.LUU

C 1 cena ofert badanej nie podlegającej
odrzuceniu

323 490'oo zł

Q= - xt00 =lOo,oopkt
323 490'oo zł

Numer oferty
6

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
P. w. DANBUD Wojdat Daniel Antoniówka 48,26 - 630 Jedlnia Letnisko
Cena (wynagrodzenie) ryczałtowe brutto 357 154,35 zł

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pkt) Uzasadnienie

Łączna
punktacja

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 90,57 pkt

C 61;n najniższa c€na wynikająca
ze złożonych nie podlegających
odrzuceniu ofert

Q= ----- xloo
C ; cena ofeŃ badanej nie podlegającej

odrzuceniu

323 49oroo zł

Q= - x100 =90,57pkt
357 154,35 zł

90,57 pkt
Oferta czwarta
w kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriÓw oceny ofert
ustalono, iz ofęrta nr 5 firmy Pruedsiębiorctwo Wielobranżowe I(ATRIIVA Katarzyna
zięba 26 - 600 Radom uL Nowospacerowa 26 m 5/6odpowiada wszystkim
Wymaganiom określonym W ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i została oceniona jako najkorzystniejsza W oparciu o podane W specyfikacji kryterium
wyboru .

Zamawiający przewiduj e Zawarcię umowy w sprawie zamówięnia publicznego
w terminię nie krótszym niz 5 dni od dnia przesłania zavłiadomienia o wybolze
najkorzystniejszej oferty' jeżeli zawiadomienię zostało przesłane faksem lub drogą
ęlęktroniczną. W przypadku przesłania zawiadomienia w inny sposób umowa zostanie
Zawarta w terminie nie krótszym niŻ 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniej szej .



Na podstawie art.27 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający prosi o niezwłoczne pofwierdzenie
otrzymania faksem niniejszego pisma na nr 48 3Ż0 23 57,

Miejsce publikacji zawiadomienia :

Strona internetowa Zamawiającego - www.bin.gozd.pl dnia l 3.08.201 2 r.
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siędzibie Zamawiającego dnia l3.08.20l2 r.
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