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GZS. 1285/2012

Tułowice, dnia 30 .11.2012r.
Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn Zakup, dostawa i montaż mebli szkolnych w ramach
projektu pt Liczymy na sukces dzięki indywidualizacji dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach - przetarg organizuje Gminny Zespół Szkół
w Tułowicach w ramach projektu „ Liczymy na sukces dzięki indywidualizacji” , w Priorytecie IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ,Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego- nr umowy :POKL.09.01.02-16-112/12-00,

– znak postępowania POKL.2.2012
Na podstawie art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający
zawiadamia Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.
I.

INFORMACJE OGÓLNE

W terminie składania ofert, czyli do dnia 21.11.2012r. do godz. 9 00 do Sekretariatu Gminnego
Zespołu Szkół w Tułowicach wpłynęło 5 ofert. Otwarcie ofert odbyło się w tym samym dniu o
godz. 915.
Zamawiający – Gminny Zespół Szkół w Tułowicach w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych – wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„Meblo Serwis” Ryszard Ciechanowski
ul. Suwalska 84 19-300 Ełk
Uzasadnienie:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził brak dokumentów w ofercie w/w
Wykonawcy potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a mianowicie:
Zapis rozdział 3 pkt 2 c i d Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia : - znak POKL.2.2012 z
dnia 13 listopad 2012r.. Zamawiający żądał od Wykonawcy:
1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
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całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty przez Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony
przez każdego Wykonawcę;
2. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w przypadku
składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;
oraz zgodnie z zapisem SIWZ rozdział 3 pkt 4
3. W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego Wykonawca winien załączyć do oferty następujące dokumenty (w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem ) : certyfikaty
zgodności dopuszczające do użytku zamawianych mebli w szkole lub zgodnie z naszym
wyjaśnieniem z dnia 19.11.2012r. Zamawiający dopuszcza załączenie atestu do oferty

w/w przetargu jako dokumentu tożsamego z certyfikatem, który będzie dopuszczał
zamawiane meble do użytku w szkole.
Zamawiający w wezwaniu z dnia 23.11.2012r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień i
uzupełnienia w/w dokumentów w terminie do 26.11.2012r. (potwierdzenie otrzymania
informacji przez Wykonawcę dot. złożenia wyjaśnień do przetargu dn. 23.11.2012r.)
potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn.
zm.).
Wykonawca nie dokonał uzupełnienia wymaganego dokumentu w wyznaczonym terminie.
II.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ wraz z uzasadnieniem

W wyniku oceny ofert, dokonanej w oparciu o przyjęte kryterium najniższa cena (cena brutto:
100%), Zamawiający udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu
Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „AKMA” Zbigniew Podstawski
ul. Długa 43 ; 33-132 Niedomice
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił ofertę
najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego kryterium w przedmiotowym postępowaniu (cena
brutto: 100%).
III.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY wraz z informacją na
temat punktacji przyznanej oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

__________________________________________________________________________

Projekt „Liczymy na sukces dzięki indywidualizacji” dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach w Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
oferty
adres wykonawcy
PAMONA
design
Paweł
Krakowiak ul. Pocztowa 4/5 ; 46100 Namysłów

2.

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo Usługowe „DOM”
Jolanta
Domańska
Tadeusz
Domański Sp. Jawna ul. Kośnego
64/2 ; 45-372 Opole
Fabryka Pomocy Naukowych Sp.
z o.o. 48-300 Nysa ul. Słowiańska
7

3.

4.
5

Przedsiębiorstwo
HandlowoProdukcyjne „AKMA” Zbigniew
Podstawski ul. Długa 43 ; 33-132
Niedomice

IV.

Cena oferty
brutto
5 781,00 zł

Liczba
punktów

Uwagi

74,47

Brak uwag

54,01

Brak uwag

5 043,00 zł

85,36

Brak uwag

4 305,00 zł

100

Brak uwag

7 970,40 zł

TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY

Powyższe zawiadomienie, w stosunku do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jest jednocześnie
zawiadomieniem o wyborze oferty i zaproszeniem do zawarcia umowy.
Termin zawarcia umowy ustalam na dzień 11.12.2012 r., z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie
wniesione odwołanie przez któregokolwiek z uczestników postępowania.
Zgodnie z zapisami rozdziału 4 pkt 1-4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uprzejmie
proszę o niezwłoczne odesłanie faksem potwierdzenia o otrzymaniu niniejszej informacji o
wynikach przetargu na przekazanym druku, nr faksu (77) 4600133.
Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej www.gzstulowice.szkolnastrona.pl oraz
www.bip.tulowice.pl i na tablicy ogłoszeń w dniu 30.11.2012 r.
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