
 

 

 

Znak: ZP.271.4.2013                                                                 Wawrzeńczyce, dnia 22.04.2013r. 

 

       STRONA INTERNETOWA 

           

        TABLICA OGŁOSZEŃ  
 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
 

 

 Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy 

podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 22.04.2013r. do 

realizacji zadania pod nazwą: „Wymiana pokrycia dachowego budynku Ośrodka Zdrowia 

w Wawrzeńczycach” - wybrano:  
 

Firma Usługowo-Handlowa NEOBUD Anna Maciaś 

33-316 Rożnów 634 

  
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 

147.797,88 zł (brutto), słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt 

siedem złotych 88/100 (brutto). 
 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) /Pzp/ oraz zapisami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z udziału w postępowaniu. Według 

przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert/cena 100%, przy czym 1% 

odpowiada 1 pkt, oferta uzyskała 100 pkt. W zestawieniu porównawczym z pozostałymi 

ofertami złożonymi w postępowaniu uznana została za ofertę najkorzystniejszą.  
 

Informacje o wszystkich złożonych w postępowaniu ofertach: 

W postępowaniu przetargowym ZP.271.4.2013 złożono dziesięć (10) ofert: 
 

Oferta Nr 1: 

Firma Usługowo-Handlowa NEOBUD Anna Maciaś, 33-316 Rożnów 634 

Uzasadnienie jw.   

Oferta Nr 2: 

Firma Usługowo-Handlowa Skorpion – Szybowicz, ul. Na Błonie 11/96, 30-147 Kraków 

Wykonawca wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 

pkt 4) ustawy Pzp – ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp w związku z art. 

24 ust. 4 ustawy Pzp, ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Oferta Nr 3: 

Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Duda, 34-608 Kamienica 154  

Wykonawca wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 

pkt 4) ustawy Pzp – ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp w związku z art. 

24 ust. 4 ustawy Pzp, ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 



 

 

Oferta Nr 4: 

„PROBUD” Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 

32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7 

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 74,05pkt  
 

Oferta Nr 5: 

Usługi Blacharskie i Remontowo Budowlane Jerzy Biel, 32-864 Gnojnik    

Wykonawca wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 

pkt 4) ustawy Pzp – ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp w związku z art. 

24 ust. 4 ustawy Pzp, ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Oferta Nr 6: 

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe DACHBUD, ul. Batalionów Chłopskich 71, 

25-671 Kielce   

Wykonawca wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 

pkt 4) ustawy Pzp – ponieważ Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp w związku z art. 

24 ust. 4 ustawy Pzp, ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Oferta Nr 7: 

DACHTECHNIKA – JERZY POCIASK, 30-721 Kraków, ul. Lipska 57/66  

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z  postępowania o udzielenie 

zamówienia, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 74,98 pkt  
 

Oferta Nr 8:  

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Drwini,32-709 Drwinia Nr 209  

Oferta odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 

6 ustawy Pzp - ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia - zawiera błędy w obliczeniu ceny, tj. w kosztorysie ofertowym stwierdzono 

niezgodności z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ, na podstawie którego 

należało sporządzić kosztorys. 
 

Oferta Nr 9: 

KONSORCJUM: 

FIRMA BUDOWLANA Marek Włodarz, ul. Podzamcze 20/16, 31-003 Kraków 

Firma Projektowo-Budowlana „WŁODARZ” Michał Włodarz, 31-109 Pałecznica, Gruszów 48  

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z  postępowania o udzielenie 

zamówienia, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 98,98 pkt  
 

Oferta Nr 10: 

KOLBIS Marcin Mróz, 33-100 Tarnów, ul. Karpacka 1 

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z  postępowania o udzielenie 

zamówienia, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 87,79 pkt  

 

 

Termin zawarcia umowy: nie wcześniej niż: 06.05.2013r. 

 


