
oznaczenie sprawy: ZSO2.26.3.2018
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Budowa placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Konsorcjum firm: BHPlay inż. Maciej Mync (lider konsorcjum), P.P.H.U. MULTI mgr inż. Anna Wszelaczyńska, ul.
Żytnia 106 , 44-141 Gliwice (członek konsorcjum)
ul. Spółdzielcza 27/2, 44-102 Gliwice z ceną 442 800,00 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.) w imieniu zamawiającego informuję, że z niniejszego postępowania odrzucono ofertę złożoną
przez:
INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10 41-909 Bytom
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Przyczyny odrzucenia są następujące:
a) Wykonawca złożył ofertę na załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), lecz oferta
nie jest opatrzona podpisem wykonawcy
b) Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
oferta wykonawcy zostaje odrzucona.
c) Ponadto: Wykonawca nie dołączył do oferty formularza cenowego według wzoru załącznika nr 9 do SWIZ.
Dołączony do oferty kosztorys, który nie był wymagany zapisami SIWZ, nie został opatrzony podpisem Wykonawcy.
Wykonawca nie dołączył do oferty oświadczenia według wzoru załącznika nr 2 do SWIZ. Na podstawie art. 26 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający nie wzywał
Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, gdyż mimo udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.

.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt

w kryterium
cena

Liczba pkt
w kryterium
gwarancja
i rękojmia

Łączna
punktacja

1.

Konsorcjum firm: BHPlay inż. Maciej Mync (lider konsorcjum),
P.P.H.U. MULTI mgr inż. Anna Wszelaczyńska, ul. Żytnia 106 ,
44-141 Gliwice (członek konsorcjum)
ul. Spółdzielcza 27/2,
44-102 Gliwice

60,00 20,00 80,00

2.
INFOPOL GAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10 ,
41-909 Bytom

0,00

Sekretarz Szkoły Dyrektor Zespołu



09-07-2018 r. Mieczysława Weltrowska
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

09-07-2018 r. Jolanta Stąpór
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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