
ZAWIADOMIENIE   O    WYBORZE     OFERTY  
 

 
 Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający (t.j. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, 
że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zadania pn. 
„Termomodernizacja budynku liceum – wymiana stolarki okiennej” wybrano 
ofertę założoną przez: 
 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Akcent 

26-300 Opoczno 

ul. Piotrkowska 61 K 

 
 Jednocześnie informuje się, iż w terminie składania ofert na przetarg wpłynęło 8 
ofert następujących firm:  
 

Nr 

oferty 
Nazwa firmy Adres 

1.  Fabryka  Okien  Spectrum 20-150 Lublin   ul. Ceramiczna 4 

2.  Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Akcent 

26-300 Opoczno 

ul. Piotrkowska 61 K 

3.  P.P.H.U   KOMSTA 44-120 Pyskowice   ul. Nasienna 2 

4.  Lubelskie  Centrum  Okien 20-150  Lublin  ul. Bursaki 18 

5.  Systemy Okienne Kuczyk ZUM 

SP. Jawna 

40-602 Katowice  ul. Kolejowa 58 

6.  P.P.U.H „STENCEL” 41-709 Ruda Śląska  

ul. Niedurnego 69 

7.  G.B.I Sp. Z o.o Spółka 

Komandytowa 

44-200 Rybnik  ul. Energetyków 46 

8.  Przedsiębiorstwo 

Remontowo-Budowlane 

44-203 Rybnik  

ul. Mikołowska 113a 
 

 



 

W postępowaniu zastosowano jedyne kryterium cena: 100%. 
Sposób przyznawania punktów opisano w pkt 13 SIWZ, zgodnie z którym dokonano 
porównania ofert.  
 
Oceniane oferty otrzymały następującą ilość punktów: 
 

Nr oferty punkty 
W tym jedyne kryterium - 

cena 

oferta nr 1 86,29 pkt 86,29 pkt 

oferta nr 2 100,00 pkt 100,00 pkt 

oferta nr 3 52,85 pkt 52,85 pkt 

oferta nr 4 86,01 pkt 86,01 pkt 

oferta nr 5 95,69 pkt 95,69 pkt 

oferta nr 7 71,98 pkt 71,98 pkt 

oferta nr 8 52,39 pkt 52,39 pkt 
 
 
Ponieważ oferta Nr 2 spełniła wszystkie wymagania określone w SIWZ i otrzymała 
maksymalną ilość punktów – 100 pkt, na podstawie art. 91 ust.1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych uznano ją za najkorzystniejszą. 
 
Z przedmiotowego postępowania wykluczono następującego wykonawcę: 
 
Oferta 6  
P.P.U.H „STENCEL” 
41-709 Ruda Śląska  

ul. Niedurnego 69 
 
 
na podstawie  art. 24 ust.2 pkt 4 - Prawo zamówień Publicznych. 
 

Uzasadnienie 
W wyznaczonym terminie składania ofert w.w. Firma nie złożyła dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w  SIWZ 
na to zadanie. 
 
Zgodnie z postanowieniami pkt 6.1 ust. 5) należało do SIWZ dołączyć polisę lub inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W Punkcie 5.1 ust 5 SIWZ ustalono, że 
Polisa musi opiewać na wartość nie niższą niż 100.000 zł. Do polisy lub innego 
dokumentu należało dołączyć potwierdzenie jej opłacenia, a w przypadku ratalnego 
opłacenia polisy (innego dokumentu) należało dołączyć potwierdzenie dokonanych 
opłat za aktualne okresy określone w polisie. W.w. Firma dołączyła co prawda polisę, 
ale brakowało potwierdzenia jej opłacenia. W związku z powyższym, na podstawie 
art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wezwał do 
uzupełnienia tego dokumentu. 
 Uzupełnienia dokumentów należało dokonać w terminie do dnia 30.06.2011 



roku do godz. 14:00. W/w dokument można było najpierw przesłać Zamawiającemu 
faxem; nr faxu: 032- 43 11 466, a następnie dostarczyć w formie pisemnej. 
Niestety nie dokonano w/w uzupełnienia. 
 
Powyższe okoliczności zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych stanowiły podstawę do wykluczenia w.w. firmy z postępowania. 
 
Na podstawie art.24 ust.4 ustawy – Prawo zamówień publicznych ofertę taką 
należy uznać za odrzuconą. 
 
Podpisanie umowy nastąpi w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 



 


