ZespóI tr'lirr:''ill

il':ll

i ,i1i;i;1i,;

Gozd, dnia 04.08. 20I

1 r.

26

złłl,

zp

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
W postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na robotę budowlaną polegającą na
',

Budowie kompleksu boisk sportowych zgodnie zzałoŻeniami programu,, MoJE BoISKo
- ORLIK 20lŻ ,, Małęcryn przy Zespole Szkół ogólnoksŻałcących ul. Szkolna 64 ,,

Zgodnie ztreśctąart.9Z ust.2 ustawy z dnia29 stycznia}}}4 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U . z 2010 r. nr 1 13 poz. 7 59 ze zm) zwanej dalej ustaw ąPZp
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gożdzie zawiadamia, Żew przetarguna
,, Budowa komplelrsu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu ,, MoJE BoISKo
- ORLIK 20]2 ,, Małęczyn, przy Zespole Szkół ogólnokształcących ul. Szkolna 64,,
w rvłiązku z uchyleniem się Wykonawcy City Group Sp. z o.o. ul. Foksal 18, 00 _ 372Warczawa
od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego , działając na podstawie art.94 ust.3 ustawy
Pzp, Zama:wiający dokonał wyboru najkorzystniejszej ofeĘ spośród pozostĄch ofeń bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
W nviązku zpowyŻszym Zamawiający uznaje, że spośród pozostałych ofert najkorzystniejszą ofertę
na r ealizację przedmiotu zamówien i a złoĘłafi tma
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Zbior cze zestawienie ofert:

Numer
ofefty

I
2
3

4

5

6
7

I

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
NM Group Sp. z o.o.
31 - 236 Kraków
ul. ks. Meiera 2OAl4I
PANORAMA II Sp. z o.o.
81- 605 Gdynia
ul. Słoneczna 73
CiĘ Group sp.z o.o.
ul. Foksal 18
OO - 372 Warszawa

,,BELLSPORT"
Grzegorz Leszczyński
41 - 908 Bytom
ul. Hutnicza 9
PoLcoURT Spółka Akcyjna
01- 510 Warszawa
ul. Gen. Zaiaczka 11 lok. C7
Media Stadion Sp. z o.o,
u!. Lubieszyńska 40 A
72- 006 Mierzvn
MORIS - SPORT Sp, z o.o.
ul. RównoIegła 1
02 - 235 Warszawa
PRESTIGE Sp. z o.o.
ul. Swierczewska 5
7L - 066 Szczecin

Cena brutto

922 448,oo
898 073,20
848 700,00
895 844,39

895 169,45
922942,25
865 920roo

898 972.4'..

Wykonawca uchylił
się od podpisania
umowy w sprawie
zamówienia
oubliczneoo

9

EUROCOURT Sp. z o.o.
Ul. Wolność8 ffi 7, 26 - 600
Radom

100 pkt

861 0OO,oo

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferĘ

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca CiĘ Group Sp. z o.o. u/. Foksal 18,
00 _ 372 Warszawa uchylił się od podpisania umowy w spawie zamówienia publicznego.
W zwiąku zfaktem iŻofertazłożonaprzeztegoŻ Wykonawcę jest ważna, nie ma podstaw do jej
odrzucenia na podstawie art.89 ustawy Pzp, ani teŻ do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
Nie zachodzi też przesłanka do unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust. 1, albowiem
w przedmiotowym postępowaniu złożono dziewięó ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu'
W związku z powyŻszym spełnione są przesłanki do wybrania ofeĄ najkorzystniejszej spośród
pozostĄch ofert bez przeprowadzeniaich ponownego badania i oceny zgodnie zart.94 ust.3 ustawy
Pzp, albowiem:

- Wykonawca którego oferta została wybrana _ firma

CiĘ Group Sp, z o.o.

u/. Foksal 18,

00 _ 372 Warszawa uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- nie zachodząprzesłanki uniewaznienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1'

W związku z niestawiennictwem wykonawcy City Group Sp, z o,o, ul, Foksat 7Ę
0O - 372 Warszawaw wyznaczonym terminie do podpisania umowy. niewniesieniem
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz nieprzedłożeniemdokumentów
żądanych przez Zamawiając€go , Zamawiający na podstawie art. 94 ust'3 ustawy Pzp,
dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.
Najkorzystniejsza oferta, zostaławybrana na podstawie kryterium - ceny, uzyskując
największą ilośćpunktów _ 100,o o. Zgodnte zatem z art.9l ust.1 ustawy Pzp wybór ofeńy
jest uzasadniony.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana z Wykonawcą ktory złoŻył
najkorzystniejszą ofertę po dniu 04'08.2011 r. w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce publikacji informacji

:

Strona internetowa Zamawiającego - www.bip.gozd.pl dnia 04.08.20l1 r.
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibię Zamawiającógo dnia 04.08.20l
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