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Nr sprawy 271.26.2014IH

Jastarnia, dnia 11.12.2014 r.

TABLICA OGŁOSZEŃ
URZĘDU MIASTA JASTARNIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn.
Dostawa desek impregnowanych ryflowanych
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Urząd Miasta Jastarni informuje
o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa desek impregnowanych ryflowanych”.
I.
Wybór najkorzystniejszej oferty
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez:

SYLVA SP. Z O.O.
UL. KOŚCIERSKA 2
83-441 WIELE
Oferującą wykonywanie przedmiotu zamówienia za kwotę 159 661,72 zł brutto
Uzasadnienie wyboru
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów z ofert badanych.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie
podpisania umowy po dniu 17.12.2014 r.
• Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty otrzymali w kryterium oceny ofert
następującą ilość punktów:
Liczba punktów
Liczba punktów
Nr
Nazwa wykonawcy
w kryterium
w kryterium
oferty
„Cena brutto"
„ Okres gwarancji”
CARLSSON DREWNO SP. Z O.O.
Wykonawca został wykluczony na podstawie
1.
SŁAWUTÓWKO 10B
art. 92 ust. 1 pkt. 3.
84-120 ŻELISTRZEWO
MAR-BUD
BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
2.
79,90
20,00
UL. PAWŁA WŁODKOWICA 2C
03-262 WARSZAWA
SYLVA SP. Z O.O.
3.
UL. KOŚCIERSKA 2
80,00
20,00
83-441 WIELE

II.
Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuję, iż w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 1 złożoną przez
Wykonawcę: Carlsson Drewno Sp. z o.o. Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 24 ust.
4. ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Ofertę wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą”.

III.
Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 zamawiający wyklucza firmę Carlsson Drewno Sp. z o.o. z
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych „Z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia
warunków udziału w postępowaniu”.
Wykonawca Carlsson Drewno Sp. z o.o. w ofercie z dnia 08.12.2014 r. nie przedstawił
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową w wysokości, co najmniej 50.000,00 zł wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wezwał w dniu 08.12.2014 r. Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń,
dokumentów lub pełnomocnictw oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów
wyznaczając termin złożenia dokumentów w siedzibie Zamawiającego w terminie
10.12.2014r. do godz. 1300. Wykonawca nie odpowiedział w wyznaczonym terminie na
wezwanie Zamawiającego do wyjaśnienia treści złożonej oferty, nie uzupełnił też brakujących
dokumentów czym potwierdził, iż jego oferta nie odpowiada treści SIWZ.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

