BGK-341/5/09
Boćki, dnia 2009-12-18
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: BGK-341/5/09,
nazwa zadania: przebudowa zieleni parkowej w Boćkach wraz z częścią ulicy Plac Armii
Krajowej na działkach oznaczonych nrgeod.1463/4, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych Wójt
Gminy Boćki informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo - Usługowe STALBUD
Stanisław Leszczyński
17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 29C/12
Uzasadnienie wyboru: oferta wybranego Wykonawcy spośród ofert które nie zostały
odrzucone otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone w SIWZ kryterium,
została tym samym uznana za najkorzystniejszą.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy w terminie do dnia 2010-01-05.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Lp.:
1
Nazwa wykonawcy i adres: Konsorcjum firm: Wojciech Baranowski „ELEKTRO-SILVER”
Konarzyce ul. Łomżyńska 206 18-400 Łomża (Lider) i Mroczkowski Krzysztof PUH
Centrum Budownictwa - Dociepleń 18-400 Łomża ul. Poznańska 37 (Partner)
Oferta w/w Wykonawcy została odrzucona.
Lp.:
2
Nazwa wykonawcy i adres: Konsorcjum firm: Firma Transportowo-Usługowa Mirosław
Przesmycki ul. M. C. Skłodowskiej 3 07-320 Małkinia Górna (Lider) i Frank Bruk –
Wojciech Kroczyński 58-150 Kostrza ul. M. Kopernika 2A (Partner)
Liczba pkt w kryterium cena: 62,24
Lp.:
3
Nazwa wykonawcy i adres: Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Bartosz Ćwik,
Justyna Ćwik S.J. 17-300 Siemiatycze ul. Ks. Ściegiennego 2c
Liczba pkt w kryterium cena: 73,21
Lp.:
4
Nazwa wykonawcy i adres: Firma „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne Antoni
Timofiejuk 17-300 Siemiatycze ul. Obr. Westerplatte 42
Liczba pkt. w kryterium cena: 89,79
Lp.:
5
Nazwa wykonawcy i adres : Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo - Usługowe
STALBUD Stanisław Leszczyński 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 29C/12
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00
Lp.:
6
Nazwa wykonawcy i adres: BRUX Sp. z o.o. 15-680 Białystok ul. Produkcyjna 102
Liczba pkt w kryterium cena: 83,69
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) Pzp - Wójt Gminy Boćki informuje o
odrzuceniu ofert następujących Wykonawców:

1) Konsorcjum Firm: Wojciech Baranowski „ELEKTRO-SILVER” Konarzyce ul.
Łomżyńska 206 18-400 Łomża (Lider) i Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum
Budownictwa-Dociepleń 18-400 Łomża ul. Poznańska 37 (Partner)
Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:
Oferta w/w wykonawcy nie spełnia przedmiotu zamówienia. Dokumentacja przetargowa
jednoznacznie określiła iż nawierzchnia ulicy ma być wykonana z kostki kamiennej,
krawężniki kamienne; oferta wykonawcy zawiera natomiast wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej, obramowanie z krawężników betonowych. Ponieważ kostka betonowa i
krawężniki betonowe posiadają gorsze parametry techniczne i jakościowe od kostki
kamiennej i krawężników kamiennych, dlatego oferta w/w wykonawcy została odrzucona.
Podstawa prawna odrzucenia oferty:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 1 pkt 2)
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
4.W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców.
5.Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze
zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy,
można wnieść protest do Zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
6.Niniejsze zawiadomienie otrzymują Oferenci uczestniczący w niniejszym postępowaniu
przetargowym wymienieni w treści niniejszego zawiadomienia / ogłoszenia, ogłoszenie o
wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego oraz stronie internetowej Gminy Boćki.
Wójt
mgr Stanisław Derehajło

