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Dotycry: Utworzenie placów zabaw w ramach rzqdowego programu, Radosna Szkoła,
przy PsP w Podgórze, PSP w Goździe i Zespole Szkół ogólnokształcących
w

Małęczynie.

Działając napodstawie art' 92 ust.1 ustawy zdnia29 stycznia2OO4r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z2010 r. nr 113 poz' 759 zpóźn. zmianami) Zamawiający informuje,
że w postępowaniu prowadzonym w trybie ptzetargu nieograniczonego na,, Iltworzenie
placów zabaw w ramach rzqdowego programu,, Radosna Szkoła,, prxy PSP w Podgórze,
PSP w Goździe i Zespole Szkół ogólnokształcących w Małeczynie ,,

W przedmiotowym postępowaniu złoŻono 4 oferty.

{ Odrzucone oferty:
Nazwa i adres

firmy

EUROCOURT

Sp. z o.o.

ul. Wolność8 m7

26

-

600

Radom

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty
Wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia

Art.89 ust.1 pkt.2 ustawy

z dnia29 sĘczniaŻ}}4 r.
Prawo zamówień
publicznych

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty

Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający w toku badania ofert stwierdził, iż
Wykonawca wraz z ofertą nie przedstawił
dokumentów potwierdzając ych,że oferowane
roboĘ , dostawy odpowiadają wymaganiom
j akościowych określonych przez
Zamawiającego:

1. Certyfikaty bezpieczeństwa dla

urządzen zabawowych wystawione
w oparciu o aktualnie obowiązujące
wersje norm bezpieczeństwa PN-EN

l776 częścil-ll' PN-EN 1177
(2008,2009).
2. Deklaracj e zgodności d|a urządzeń
małej architektury wystawione
w oparciu o aktualnie obowiązujące
wersje norm bezpieczęństwa
PN-EN 1176 częścil-ll,
PN-EN rt77 (2008,2009).
3. Karty techniczne zawierające
zdj ęcia/rysunki oraz szczegółowe
opisy urządzen.
4. W izualizacj a placu zabaw
z umiej scowięniem urządzen,
zaznaczeniem stref be zpieczenstw a,
rzutami bocznymi z zaznaczony mi
wysokoŚciami, ksztahem
i wymiarami placu zabavł.

W dniu 10.08.2011 r. pismem znak.
l l 7 / l 1 l ZE As /20 1 l Zamawiający w ezw ał
stosownie do treściart'26 ust'3 ustawy
Wykonawcę do uzupełnienia w/w dokumentów
potwie1dzających spełnianie, ze oferowane
roboty, urządzenia odpow iadaj ą wymagan iom
okeŚlonym przez Zamawiai ące go.
Zp.27

W wyznaczonym ptzez Zamawiającego terminie
uzupełnienia dokumentów do dnia l2.08.2011 r.
Wykonawca nie złoŻyłwymaganych
dokumęntów potwierdzaj ąc y ch, ze oferowane
roboty, urządzenia odpowiadaj ą wymaganiom
okreś onym przez Zamawiaj ącego.
W związku zporyŻszym według oceny
Zamaw iającego oferta Wykonawcy n ie
odpowiada wymaganiom zapisanym w SIWZ.
Zgodnie z art.89 ust.l pkt. 2 ustawy pzp
Zamawiający odrzuca ofertę jeżelijej treśćnie
odpowiada treściSpecyfikacji Istotnych
warunków Zamówienia.
l

Zamawiający dokonał oceny i porówna nia złożonych ofert niepodlegaj ących
odrzuceniu Ze SpecyfikacjąIstotnych Warunków Zamówienia przy Wborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniŻszej ceny
Numer ofeńry

I

.

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

NovUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36
Cena ( wynągrodzenie) ryczałtowe bruttg 579 948,63 zł

12

_ 130 Pasym
Kolejność

Kryterium
oceny

Ocena

C 6;n

cena
najniższa

C=
C

91,53 pkt

C

Numer oferty

2

Łączna
punktacja

Uzasadnienie

(liczba pkt)

=

x

ofert wg

kryterium

ceny

najniższa cena wynikająca
ze złożonych nie podlegających
odrzuceniu ofert

------ xloo

cena ofeń badanej nie podlegającej

91,53 pkt

odrzuceniu

53o8L3,22zł

-- x 100

579 948,63 zł

= 91153

Oferta trzecia
w kolejności

pK

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
SATERNUS Sp. z o.o. ul. Kościuszki63, 41

- 503 Chorzów
Cena (wynagrodzenie) ryczałtowe brutto 558 43lroo zł
Kolejność

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pkt)

C 6;1

cena
najniższa

Łączna
punktacja

Uzasadnienie

C=
95,05 pkt

Q

=

kryterium
ceny

najniższa cena wynikająca

ze złożonych nie podlegających

odrzuceniu ofert

C1

ofert wg

cena of€rt

------ xloo

badanej nie podlegającej

odrzuceniu

53o813,22zł

-- x 100

558 431'oo zł

= 95,os pkt

95,05 pkt

Oferta druga
w kolejności

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
P. w. DANBUD Wojdat Daniel Antoniówka 48,26 _ 630 Jedlnia Letnisko

nagrodzenie) ryczałtowe brutto 530 813.22 zł

Kolejność
Łączna
punktacja

C 6;n

cena
najniższa

Q=
100,oo pkt

C=

C

x

ofert wg

kryterium

ceny

najniższa cena wynikająca
ze złożonych nie podlegających
odrzuceniu ofert

cena ofert badan€j

odrzuceniu

530 813,22 zł

-----

nie podtegającej

100,oo pkt

Oferta
pierwsza
w kolejności

x 100 = t0Oroo pkt

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny
ofert
ustalono, iz oferta nr 3 firmy P, W. DANBUD Wojdat Daniet Antoniówka 4ą 26
630
Jedlnia Letnisko odpowiada Wszystkim Wymaganiom określonym W ustawie oraz specyfikacji istotnych WarunkóW zamóWienia i została oceniona jako najkolzystniejsza
w oparciu o podane w specfikacji kryterium wyboru .
Jednocześnie Zamawiający informuje' ze nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Zamawiającv przewiduj e zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego

w terminie nie krótszymniż 5 dni od dnia przesłaniazawiadomienia o wyborze

korzystniej szej oferty, jeŻeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą
elektroniczną. w przypadku przesŁaniazawiadomienia w inny sposób umowa zostanie
zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłaniazauliadomienia o wyborze
oferty najkorzystniej szej .
naj

Na podstawie art.27 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający prosi o niezrvłoczne potwierdzenie
otrrymania faksem niniejszego pisma na nr 48 320 23 57.
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Miejsce publikacji zawiadomienia :
Strona internetowa Zamawiającego - www.bip.gozd.p|
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dnia 16.08.20l l r.
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie ZamawiająĆego dnia l6.08.20l

l

r.

