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ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/
WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.I.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez
Gminę Rejowiec Fabryczny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „ Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej wraz
z przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pawłów II etap „ wybrano jako
ofertę najkorzystniejszą STREDE INVESTMENTS Sp. z o.o , 20 – 824 Lublin
Al. Warszawska 150 .
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny
ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawierała najniższą cenę
spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu i zawierała wszystkie
dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w związku z
powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert .
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące
oferty :
1. STREDE INVESTMENTS Sp. z o.o , 20 – 824 Lublin , Al.Warszawska 150
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 100
2. MAX – BET Rafał Wróbel , 21-020 Milejów , Jaszczów 238
Oferta nr 2 zawiera błąd, który skutkuje odrzuceniem oferty. W punkcie VI Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający wymagał, aby wykonawca załączył do oferty
wypełnione kosztorysy ofertowe. Do SIWZ zostały załączone dwa kosztorysy ofertowe do
wypełnienia branży budowlanej i branży sanitarnej. Wykonawca MAX – BET Rafał Wróbel
nie załączył do swojej oferty kosztorysu branży sanitarnej, a zatem oferta jego jest
niekompletna. Z uwagi na to że kosztorys ofertowy nie jest dokumentem który można

uzupełnić w trybie art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta wymienionego
wykonawcy na podstawie art.89 ust.1pkt.2 podlega odrzuceniu, gdyż jej treść nie odpowiada
treści SIWZ.
3. Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Dynarek, 22-170 Rejowiec Fabryczny,
ul.Wschodnia 36/34
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 92
4. BISKO-DOM I OGRÓD Sp. z o.o , 22-100 Chełm , ul. Rampa Brzeska 27
Oferta nr 4 zawiera błąd, który skutkuje odrzuceniem oferty. W punkcie VI Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający wymagał, aby wykonawca załączył do oferty
wypełnione kosztorysy ofertowe. Do SIWZ zostały załączone dwa kosztorysy ofertowe do
wypełnienia branży budowlanej i branży sanitarnej. Wykonawca BISKO-DOM I OGRÓD z
Chełma nie załączył do swojej oferty wymaganych kosztorysów, a zatem oferta jego jest
niekompletna. Z uwagi na to że kosztorys ofertowy nie jest dokumentem który można
uzupełnić w trybie art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferta wymienionego
wykonawcy na podstawie art.89 ust.1pkt.2 podlega odrzuceniu, gdyż jej treść nie odpowiada
treści SIWZ.
5. MAX BUD Kucharski Adam , 22-175 Dorohusk , Świerże ul. Jana Pawła II 24
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 80

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego w terminie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia .
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