
 

 
 

                                                                                                          Czeremcha, 2007-12-10 
 
GG i OŚ.KM.341-2/07 
 
                                              ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)  
 
                                        O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 
        GG i OŚ. KM.341-2/07. Nazwa zadania:  "Dowieszenie oświetlenia drogowego  
         na terenie Gminy Czeremcha" 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  
 
Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych 
"ELTOR" Białystok Sp. z o.o. 
15-620 Białystok 
ul Elewatorska 11 
 
Uzasadnienie wyboru:  
ZłoŜona w przetargu oferta spełnia wymagania SIWZ i jest najkorzystniejsza cenowo. 
Otrzymała  maksymalną ilość punktów spośród złoŜonych waŜnych ofert.  
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie 
podpisania umowy w terminie do dnia 2008-12-17.  
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 
 
W prowadzonym postępowaniu złoŜono następujące oferty: 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Lp.:                          1 
Nazwa wykonawcy:              ENERGO - INWEST Jacek Mielczarek 
Adres Wykonawcy:              03-146 Warszawa ul. M.Trąby 10/406 
Cena oferty brutto:           113 164,94 
Liczba pkt. w kryterium cena: 75,47 
 
Lp.:                          2 
Nazwa wykonawcy:                     Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych 
                                                   "ELTOR" Sp. z o.o. 
Adres Wykonawcy:                    15-620 Białystok ul. Elewatorska 11 
Cena oferty brutto:                   85408,09 
Liczba pkt. w kryterium cena: 100 
 
 
 
 
 
 
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:  



 

 
W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty: 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lp.:                          1 
Nazwa wykonawcy:              MATBUD spółka jawna J. Zarański, A Zarańska M Pyrcak 
Adres Wykonawcy:              18-421 Piątnica ul. Stawiskowska 51 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:  
ZłoŜona oferta nie odpowiada wymogom i treści SIWZ. Dotyczy to: 
1. Przyjęcie w złoŜonej przez oferenta innych pozycji kosztorysowych niŜ określonych w SIWZ 
- przedmiarze robót: 
- pozycja ze SIWZ KNNR5 1004-02 została zastąpiona pozycją KNR 5-10 , 1011-0100, 
2. Brak w złoŜonej przez oferenta pozycji zawaetych w przedmiarach robót - załącznika do 
SIWZ: 
- brak wycenionej  pozycji dotyczącej pomiarów kontrolnych tj KNR 4-03 1205-01, KNR 4-03 
- 1205-02, KNR 4-03 1202-01 
- brak pozycji dotyczącej wykonania dokumentacji powykonawczej, 
- brak pozycji dotyczącej montaŜu przejść na stacji trafo KSNR 5 0603-08 
Uzasadnienie prawne odrzucenia:  
Art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.  
 
 
Środki ochrony prawnej: 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. 
zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". 
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
moŜna wnieść protest do zamawiającego 
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 
 
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy  
                                                                                     inŜ. Michał Wróblewski 
 

 


