SZKOŁA PODSTAWOWA W JAMACH
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne, dnia 26.07.2011 r.

Znak sprawy: 2711/2011

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych uprzejmie
informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na : „Wykonanie
elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Jamach”

wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 01 złożoną przez: „PAW – BUD”
Paweł Syper, 39-315 Ruda 148 z ceną brutto oferty 117 684,57zł
UZASADNIENIE
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie elewacji wraz
z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Jamach” w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw.z art. 10 ust. 1 P.z.p.
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną
(100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnią wymogi określone w SIWZ i P.z.p.
oraz zaoferuje najniższą łączną cenę brutto.
W toku prowadzonego postępowania na podstawie art.87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał poprawy w ofercie
z nr 1 złożonej przez „PAW – BUD” Paweł Syper, 39-315 Ruda 148 oczywistej omyłki
rachunkowej w zakresie wyliczenia należnego podatku VAT . W złożonej ofercie podano
, - cena netto = 95 678,51 zł , - podatek VAT 22% = 21 049,27 zł ,
cena brutto = 116 727,78 zł
Zamawiający dokonał poprawki w wyliczeniu należnego podatku VAT z 22% na 23 %
co stanowi kwotę 22 006,06 zł . Cena brutto oferty nr 1 złożonej przez „PAW – BUD”
Paweł Syper, 39-315 Ruda 148 (po dokonanej poprawie omyłki ) z poprawnie
naliczonym podatkiem VAT w wysokości 23 % wynosi 117 684,57 zł ( taką cenę brano
pod uwagę w badaniu ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej )
Do upływu terminu składania ofert wpłynęło siedem ofert , które poddano ocenie przez
Zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Oferta Nr 1 –złożona przez „PAW- BUD” Paweł Syper, 39-315 Ruda 148 z ceną 117 684,57
zł brutto – 300 przyznanych punktów .
Oferta Nr 2 złożona przez P.P.H.U. „BUDO – REM” Zbigniew Skrzyniarz, 39-308 Wadowice
Górne, Jamy 95 A z ceną 149 655,51 zł brutto – 237 przyznanych punktów.
Oferta Nr 3 złożona przez F.P.H.U. „ICOM” Bogusław Gajda, 39-300 Mielec, ul. Targowa 7
z ceną 128 711,43 zł brutto – 273 przyznanych punktów.

Oferta Nr 4 złożona przez Zakład Remontowo – Budowlany Roman Olszowy, Kosowy 73,
36-107 Przyłęk z ceną 140 602,41 zł brutto – 252 przyznanych punktów.
Oferta Nr 5 złożona przez Spółdzielnia Rzemieślnicza 28-100 Busko – Zdrój, ul. Partyzantów
22 z ceną 145 450,73 zł brutto – 243 przyznanych punktów.
Oferta Nr 6 złożona przez PPUH – „MARBUD” IMPORT – EXPORT, Ryszard Turczyn,
39-308 Wadowice Górne, Jamy 13 B z ceną 158 639,79 zł brutto –222 przyznanych punktów
Oferta Nr 7 złożona przez Zakład Budowlano – Handlowo – Produkcyjny „BronBud”,
Podleszany 310, 39-300 Mielec z ceną 159 534,15 zł brutto– 222 przyznanych punktów.
Mając zatem na uwadze, że wszyscy Wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu
a ich oferty były zgodne z przepisami P.z.p. oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać
ofertę z Nr 1 złożoną przez „PAW – BUD” Paweł Syper, 39-315 Ruda 148 - zgodnie z
art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt. 5 P.z.p.
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje ,że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje , że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego
oferta jest najkorzystniejsza w terminie nie krótszym niż 10 dni licząc od dnia przesłania
niniejszego zawiadomienia.
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