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Brzeźnio, dn. 25.09.2012r. 

 
 

 

 

 

Nz. R.271.10.2012 

Zawiadomienie  

o wyborze najkorzystniejszej oferty,  

wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  

Gminę Brzeźnio z siedzibą: ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio postępowaniu o udzielenie za-

mówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn.:  

 

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego Dębołęka – Tumidaj – Brzeźnio” 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę –  

 

Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Ratajczyk Paweł, Biadaczew 15, 98-260 
Burzenin Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium 

oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiała naj-

korzystniejszą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku 

oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące ofer-

ty: 

1) P.P.H.U. „ELFACH” S.C. Stanisław Ignasiak i Aleksandra Ignasiak, Biała 125, 98-
332 Rząśnia  
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  99,79 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 99,79 pkt 

 

2) J.B. Chrzanowska Przedsiębiorstwo RJC Łapino, ul. Sienkiewicza 17, 83-

050 Kolbudy 

Wykonawca wykluczony z postępowania. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

3) P.P.U.H. „JANBUD” Długa Wieś 53, 62-730 Dobra  
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  78,52 pkt 
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Łączna liczba otrzymanych punktów 78,52 pkt 

 

4) Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Ratajczyk Paweł, Biadaczew 15, 98-260 Bu-
rzenin Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa  100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt 

 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych w postępowaniu wykluczono jednego z Wykonawców: 

J.B. Chrzanowska Przedsiębiorstwo RJC Łapino, ul. Sienkiewicza 17, 83-050 Kol-
budy 
Zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę 

do złożenia dokumentów, o którym mowa w art. 25 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

1) Zamawiający postawił w postępowaniu następujący warunek sytuacji ekonomicznej  

i finansowej: 

Wykonawca musi posiadać na rachunku bankowym środki finansowe lub mieć zdolność kredy-

tową  w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł. 

W przypadku, gdy wykonawca wykazuje środki w innej walucie niż w złotych polskich, zama-

wiający dokona przeliczenia wartości w innej walucie na złote polskie na podstawie średniego 

kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku 

Polskiego na przeddzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicz-

nych (tj. 16.08.2012 roku). 

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku sytuacji ekonomicznej  

i finansowej, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wyko-

nawca zobowiązany był załączyć do oferty:   

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wy-

konawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finanso-

wych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

Wykonawca załączył do oferty opinię bankową wystawioną na dzień 05-06-2012r. z której zda-

niem zamawiającego nie wynika, że Wykonawca posiada środki na rachunku bankowym lub 

zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł. Z w/w opinii bankowej wynika, 

że wykonawca posiada środki na rachunku bankowym w wysokości ponad 5 000,00 zł, oraz za-

ciągnięty kredyt, co nie potwierdza spełniania warunku udziału w postępowaniu.  

Z opinii bankowej nie wynika, jaką zdolność kredytową posiada wykonawca. 

W związku z powyższym opinia bankowa załączona do oferty przez Wykonawcę była niewy-

starczająca do potwierdzenia spełniania postawionego przez Zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu. Zamawiający wezwał więc Wykonawcę do złożenia dokumentu potwierdzające-

go spełnianie w/w warunku w zakresie spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

W/w Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie zaświadczenia z banku na potwierdzenie 

spełniania warunku udziału w postępowaniu polegającego na posiadaniu sytuacji ekonomicznej  

i finansowej. W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Wykonawca został wykluczony z postępowania. 
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Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wy-

kluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicz-

nych w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych mo-

że zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż  

5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę  

o terminie i miejscu podpisania umowy.  

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia  

29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Dział VI 

„Środki ochrony prawnej”. 

 

 

 

 Wójt Gminy  

                                                                                           /-/ mgr Dorota Kubiak 
   Kierownik Zamawiającego 


