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w postę powaniu)

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z post ę powania
oraz o odrzuconych ofertach Wykonawców
Dotyczy: postę powania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawa zabawek, pomocy
dydaktycznych, artyku łów plastycznych, mebli i wyposa żenia, wyposa żenia
zapewniaj ącego bezpieczne warunki opieki nad dzie ćmi, wyposa żenia
wypoczynkowego, wyposa żenia szatni i innych pomieszcze ń gospodarczych,
rolet okiennych, zabezpieczenia grzejników zabudow ą, wyposażenia do
utrzymania czysto ś ci, sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz
z oprogramowaniem i kserokopiarek w ramach projektu systemowego -

współfinansowanego ze ś rodków Europejskiego Funduszu w ramach Programu
Operacyjnego Kapita ł Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach Dzia łanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jako ści usług edukacyjnych świadczonych w systemie o światy, Poddzia łanie
9.1.1 Zmniejszenie nierówno ści w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
pn. Modernizacja oddzia łów przedszkolnych przy szko łach podstawowych
w gminie Gózd.

Działaj ąc na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) zwanej dalej „ ustaw ą Pzp", Zamawiaj ący
zawiadamia, że w przedmiotowym post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
jako najkorzystniejsza zosta ła wybrana oferta nr 1 złożona przez firm ę :

Xeropol

S. C.

Renata Kasztelan Marek Kasztelan
ul. Mokra 2, 26 -600 Radom
z cen ą ryczałtową brutto: 675 629,55 zł
Uzasadnienie wyboru.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie
kryteriów oceny ofert okre ślonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
tj. wyłącznie kryterium ceny - 100 %.
Oferta otrzymała największą liczbę punktów tj. 100,00 obliczoną zgodnie z SJWZ.

W przedmiotowym post ępowaniu złożono 2 oferty.
Ponadto, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj ący przedstawia poni żej nazwę (firmy),
siedzibę i adresy Wykonawcy, który z łożył ofertę a także punktacj ę przyznan ą ofercie
w każdym kryterium ofert i łączną punktacj ę :
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Xeropol s.c. Renata Kasztelan Marek kasztelan
Numer oferty
ul. Mokra 2, 26 - 600 Radom

1

Kryterium
oceny

Cena ( wynagrodzenie) rycza łtowe brutto 675 629,55 zł

Ocena
(liczba pkt)

Łączna
punktacja

Uzasadnienie

Kolejno ść
ofert wg
kryterium
ceny

Cena brutto najni ższej
cena
najni ższa

C

(ocena punktowa)

=

zaproponowanej oferty
------------------

X

100

Cena oferty badanej
100,00

pkt.

100,00 pkt.

675 629,55 zł

C =

---------- ---

x 100

=

Oferta
pierwsza
w kolejno ś ci

100,00 pkt.

675 629,55 zł

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Biur-Pol Zbigniew Sobie ń
Numer oferty
ul. 1905 Roku 60, 26 - 600 Radom

2

Kryterium
oceny

Cena ( wynagrodzenie) rycza łtowe brutto 678 559,75 zł

Ocena
(liczba pkt)

Łączna
punktacja

Uzasadnienie

Kolejno ść
ofert wg
kryterium
ceny

Cena brutto najni ższej
cena
najni ższa

C

(ocena punktowa)

=

zaproponowanej oferty
------------------

X

100

Cena oferty badanej
99,57

pkt.

99,57 pkt.

675 629,55 zł

C = ------------- x 100
678 559.75 zł

Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

=

99,57 pkt.

Oferta druga
w kolejno ści

Informacja o terminie, po którego uplywie umowa w sprawie zamówienia
publicznego mo że być zawarta.
Zamawiaj ący przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym ni ż 5 dni od dnia przes łania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je żeli
zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drog ą elektroniczn ą W przypadku przes łania
zawiadomienia w inny sposób umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym ni ż
10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Na podstawie art.27 ust.2 ustawy Pzp Zamawiaj ący prosi o niezw łoczne potwierdzenie faktu
otrzymania niniejszego pisma na nr 48 320 23 57.
Z poważaniem;
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Miejsce publikacji zawiadomienia:
Strona internetowa Zamawiaj ącego - www.bip.ozd.p1 dnia 09.07.2014 r.
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dost ępnym w siedzibie Zamawiaj ącego dnia 09.07.2014 r.
Otrzymuj ą :
1.Xeropol s.c.
Renata Kasztelan Marek Kasztelan
ul. Mokra 2, 26 - 600 Radom
2. Biur-Pol Zbigniew Sobie ń
ul. 1905 Roku 60, 26 - 600 Radom

