
DPS 2/230/1/351/09 Stegna, 2009-02-24

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Numer  sprawy:  DPS  2/230/1/09. 
Nazwa zadania:   ZAKUP  I DOSTAWA PALIWA  PELLETOWEGO W ILOŚCI 135 TON  DLA 
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "MORS" W STEGNIE

1.  Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  1  Prawa  zamówień  publicznych  Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą 
ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

SYLVA  Sp. z o.o. ul. KOŚCIERSKA 2 ;83-441 WIELE

Uzasadnienie  wyboru:  Oferta firmy  Sylva Sp.  z o.o.  z Wiela  przedstawia  najkorzystniejszy 
bilans (maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria-100 pkt.)   .
Spełnia wymagania określone  w siwz. 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania 
umowy w terminie do dnia 2009-03-04. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1
Nazwa wykonawcy:              SYLVA SP. Z O.O.
Adres Wykonawcy:              83-441 WIELE UL.KOŚCIERSKA 2
Cena oferty brutto:               88 443,90
Liczba pkt. w kryterium cena: 100

  2.  Działając na podstawie art.  92 ust.  1 pkt.  2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert: 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1
Nazwa wykonawcy:              GRABOWSKI Eksport -Import Handel Hurtowy
Adres Wykonawcy:              64-300 Nowy Tomyśl, Glinno 246
Uzasadnienie  faktyczne  odrzucenia:  Wymieniona  oferta  została  złożona  przez  Wykonawcę 
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca w określonym 
przez Zamawiającego terminie nie  złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu.



Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art 24  ust 4 oraz Art. 89 ust.1 pkt 5  Ustawy  z dnia 29 
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223,poz.1655 z p. zm.)

  3.  Działając na podstawie art.  92 ust.  1 pkt.  3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców / wykonawcy: 

W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców
---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1
Nazwa wykonawcy:              GRABOWSKI Eksport-Import Handel Hurtowy
Adres Wykonawcy:              64-300 Nowy Tomyśl, Glinno 246
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: Wykonawca  w określonym przez Zamawiającego terminie 
nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Uzasadnienie prawne wykluczenia: Art 24 ust 2 pkt 3 ,Art. 26 ust.3 Ustawy  z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z p.zm.)

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) - 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

Dyrektor

     Maria Pawłowska
____________________________________

 
Data i podpis kierownika Zamawiającego 


