Brynica, dnia 2010.02.11
ZP/341-0/PBr/2/2009

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Parafia Rzymsko – Katolicka
p.w. Św. Szczepana w Brynicy
46-024 Brynica ul. Powstańców Śl. 50
1. Nazwa zadania: „Remont ogrodzenia cmentarza przy kościele św. Szczepana
w Brynicy”.
2. Osoby upowaŜniona do kontaktów z wykonawcami: Ks. Krzysztof Mróz
tel. 77 4270 633;
3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyŜej 14 000
euro, mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 15.12.2009r – zamieszczenie ogłoszenia
w BZP; tablica ogłoszeń Parafii, strona internetowa www.parafia.brynica.opole.pl.
5. Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 02.02.2010r..
6. Liczba złoŜonych ofert: 5
7. Liczba ofert odrzuconych: 3
8. Wybór oferty:

Prywatne Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane
„DOM - STYL” Zbigniew Bobiński
ul. Dwernickiego 56D
22-500 Hrubieszów

9. Wartość zamówienia:
Netto: 163.230,01 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści
złotych i 01/100)
VAT 22% - 35.910,60 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziesięć
złotych i 60/100)
Brutto: 199.140,61 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto
czterdzieści złotych i 61/100).
10. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniŜszą
cenę (wśród ofert niepodlegających odrzuceniu) przy spełnieniu wymaganych

warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał
najwyŜszą ilość punków w kryterium oceny ofert.
11. Streszczenie oceny i porównanie złoŜonych ofert:
- oferta Nr 4 - złoŜona przez Wykonawcę – Prywatne Przedsiębiorstwo Remontowo –
Budowlane „DOM – STYL” Zbigniew Bobiński z/s. 22-500 Hrubieszów ul. Dwernickiego
56D, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt;
- oferta Nr 5 - złoŜona przez Wykonawcę – Konsorcjum firm: Spółdzielnia Rzemieślnicza z/s.
57-200 Ząbkowice Śląskie ul. Cukrownicza 6 oraz Usługi Remontowo – Budowlane
„NOVATOR” z/s. 46-250 Wołczyn, Szymonków ul. Wołczyńska 8, w kryterium cena 100%
oferta uzyskała – 386,10 pkt;
12. Informacja o odrzuceniu ofert:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223
z 2007r. poz. 1655 z późn. zm) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu
z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne niŜej wymienionych ofert:
- Oferta nr 1 – Usługi Remontowo – Budowlane EKO – POL z/s. 48-300 Nysa ul. Al. Woj.
Polskiego 55a/8 - odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyŜ: w ofercie brak jest
harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania wymaganego przez zamawiającego (punkt
13.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wymagane dokumenty). Wobec
powyŜszego, złoŜenie oferty bez wymaganego przez Zamawiającego harmonogramu
powoduje, iŜ oferta taka dotknięta jest brakiem, przy czym brak ten nie podlega uzupełnieniu
w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Oferta nr 2 – MIGOMAX Jacek Kwiatkowski z/s. 59-700 Bolesławiec, Suszki 46 odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyŜ: w ofercie brak jest harmonogramu
rzeczowo – finansowego zadania wymaganego przez zamawiającego (punkt 13.1.
specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wymagane dokumenty). Wobec powyŜszego,
złoŜenie oferty bez wymaganego przez Zamawiającego harmonogramu powoduje, iŜ oferta
taka dotknięta jest brakiem, przy czym brak ten nie podlega uzupełnieniu w trybie przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Szypulski i Syn”
z/s. 49-300 Brzeg, Lipki 144 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyŜ: ofertę
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 223
z 2007r. poz. 1655 z późn. zm./ Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niŜej

wymienionych wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego:
- Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Szypulski i Syn”
z/s. 49-300 Brzeg, Lipki 144 – wykluczone na podstawie art. 24. ust. 2 pkt. 3, gdyŜ:
Zamawiający w celu sprawdzenia czy wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
zaŜądał załączenia do oferty referencji potwierdzających, Ŝe wykonawca wykonał w okresie
ubiegłych pięciu lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złoŜoności i wartości
porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, z zastrzeŜeniem, Ŝe zamawiający uzna
niniejszy warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaŜe, Ŝe wykonał co najmniej dwa
zadania polegające na wykonaniu robót murarskich z cegły klinkierowej o łącznej wartości
brutto większej od 200 000,00 PLN.
Wykonawca wykazał w załączniku nr 4 wykaz prac (str. 7) trzy zadania oraz załączył do
oferty referencje, jednak ich treść nie określa wymaganej informacji dot. wykonania robót
murarskich z cegły klinkierowej.
Zamawiający w dniu 04.02.2010r. pismem ZP/341-0/PBr/2/H/2009, zgodnie z art. 26 ust. 3
Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty tj. referencje
potwierdzające wykonanie co najmniej dwóch

zadań polegających na wykonaniu robót

murarskich z cegły klinkierowej o łącznej wartości brutto większej od 200 000,00 PLN.
Wykonawca w wyznaczonym terminie tj. do dn. 09.02.2010r. godz. 12:00 dostarczył
dokumenty uzupełniające ofertę. Z dostarczonych dokumentów potwierdzających wykonanie
robót nie wynika spełnianie powyŜszego warunku.

Proboszcz Parafii pw. Św. Szczepana w Brynicy
Ks. Krzysztof Mróz

