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WSZYSCY OFERENCI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie ań' 92 ust. 'l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo ZamÓWień publicznych zawiadamiam
PańsMa, że W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia pub|icznego na wykonanie robÓt
budowlanych związanych z usługą pn- ,,Budowa oświetlenia wzdłuż ulic Podleśnej i Gościniec
w Nowej Wsi" prowadzonym w trybie przetargu nieogran iczonego przez Gminę Kłobuck i ogłoszonego
W BZP pod nr 37 38Ą '2016 z dnia 19'02'2016 r.

do realizaciizostała wvbrana ofeńa firmv:

ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek
ul. Górna 29B
43-400 Cieszyn

Cena brutto oferty za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim
dla zadania inwestycyjnego pt"' ,,Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Podleśnej i Gościniec
w Nowej t4lsl'' to: 7.503,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięóset trzy zł 00/100)

UZASADNIENIE WYBORU:
Wybrana ofeńa odpowiada Warunkom okreś|onym W specyfikacji, uzyskała maksymalną |iczbę punktów
w oparciu o podane kryteria wyboru oraz jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych

Do poStępowania przetar9owego zostały złożone następujące oferty:
ofeńa nr 1: lK-TECH Ireneusz Kędzia' uI' Dworcowa 2,42-793 Sieraków Ś|ąski;
ofeńa nr 2: ECo ENERGY PoLAND lv]ariusz Staniek, u|' Górna 29B' 43-400 Cieszyn
ofeńa nr 3: Wega _Se|ect s'c' u|. Borelowskiego 29' 42-218 Częstochowa

W postępowaniu postawione Warunki spełniło i ocenie pod|egała jedna oferta.
STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIE OFERT

NR
OFERTY

FIRMA (NAZWA)VVYKONAWCY
ADRES

PUNKTACJA

OFERTOM W
KRYTERIUM:

PUNKTACJA
PRZYZNAWANA

OFERTOIM W
KRYTERIUM:

Termin płatności 5%

SUIIIA PUNKTOW
PRZYZNANYCH

OFERCIE

2

ECO ENERGY POLANO
lvlariusŻ staniek
ul. Górna 29B
43-400 Cieszyn

95 pkl 5 pkt 100,0 pkt

W postępowaniu Zamawiający odrzucił następu1ące ofeńy oraz Wykluczył ponizszych WykonawcÓW:

1 ' lK-TECH lreneusz Kędzia' ul. Dworcowa 2, 42-793 Sieraków Śląski,
Uzasadnienie faktvczne i prawne:
W trakcie badania ofeń Zamawiający nie był W stanie dokonaó oceny spełnienia postawionych
warunków na podstawie złoŻonych przez Wykonawcę dokumentów' D|atego \eŻ, działając na
podstawie ań' 26 ust' 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 f' Prawo ZamÓWień publicznych, wezwał
Wykonawcę pismem nr |R.KW-O121i16 z dnia 14.03.2016 r. do Złozenia WyjaŚnień a takze do
uzupełnienia brakujących oraz do złoŻenia poprawionych dokumentÓW' wyznaczając jednoczeŚnie
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termin' do którego te dokumenty powinny zostać złoŻone. Jednakze Wykonawca We Wskazanym
terminie tj. 17 '03.2016 r- nie złożył Wymaganych dokumentóW. Zgodnie z powyższym Zamawiający
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo zamówień publicznych
wykluczył lK-TECH Ireneusz Kędzia z siedzibą pŻy ul. Dworcowa 2, 42-793 Sieraków Ś|ąski, a
ofeńę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie ar1'.24 ust' 4.

2' Wega _Select s'c. ul' Borelowskiego 29,42-218 Częstochowa
Uzasadnienie faktvczne:
W trakcie badania ofert Zamawiąący nie był w stanie dokonać oceny spełnienia postawionych
warunków na podstawie złoŻonych przez Wykonawcę dokumentÓW. Dlatego teŻ, działając na
podstawie art' 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r' Prawo zamówień publicznych, wezwał
Wykonawcę pismem nr |R.KW-0126/16 z dnia 14.03'2016 r' do Złożenia Wy]aśńień a takŻe do
uzupełnienia brakujących oraz do złoŻenia poprawionych dokumentÓw, wyznaczając jednoczeŚnie
termin, do którego te dokumenty powinny ZostaÓ złożone' Jednakże Wykonawca we wskazanym
terminie tj' 17 '03.2016 r. nie złoŻył Wymaganych dokumentóW. Zgodnle z powyzszym ZamawiającY
na podstawie ań' 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
wykluczył IK-TECH |reneusz Kędzia z siedzibą przy ul. Dworcowa 2, 42-793 Sieraków Śląski. a
ofeńę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie aft' 24 Ust.4'

Ponadto informuję' ze zgodnie z treścią ań' 94 ust' 1 pkt' 1' umowa moze ZostaÓ zawańa W dniu
30 marca 2016 r.

Dziękujemy PaństWU za udział w niniejszym postępowaniu.


