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Nr   BDK.271.3.2011

Dot.  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  
nieograniczonego  o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach  
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie”

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Gmina Lutocin, działając zgodnie z art.  92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jedn.:  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm), 
zawiadamia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie”

Wybrano ofertę firmy:  

MEDIA STADION Sp. z o.o.
           ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin,

za cenę brutto:    286.313,42   zł       
(słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięce trzysta trzynaście złotych groszy 42/100 )

Uzasadnienie wyboru 

Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Cena oferty była najkorzystniejsza z zaoferowanych. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1.   SPEED SPORT Sp. z o.o., ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa, 
zaoferowana cena brutto– 346.860,76 zł, liczba punktów w kryterium cena – 82,54

2. FIRMA  "KASZUB"  Dariusz  Kaszuba  ul.  Rzemieślnicza  3,  83-307  Kiełpino  –  Leszno, 
zaoferowana cena brutto – 339.480,00 zł, liczba punktów w kryterium cena – 84,33

3.   ANH Stanisław Dzięcioł ul. Poprzeczna 21, 05-200 Wołomin Duczki, 
zaoferowana cena brutto – 304.252,30 zł, liczba punktów w kryterium cena – 94,10

4. PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Spółka Jawna,  ul. Jubilerska 8, 
04-190 Warszawa, 
zaoferowana cena brutto – 360.972,92 zł, liczba punktów w kryterium cena - -----

5.   SPORTPROJEKT Sp. z o.o. ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin, 
zaoferowana cena brutto – 327.639,96 zł, liczba punktów w kryterium cena – 87,38

6.   MEDIA STADION Sp. z o.o. ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin, 
zaoferowana cena brutto – 286.313,42 zł, liczba punktów w kryterium cena – 100,00

7.   "EUROCOURT" Sp. z o.o. ul. Wolność 8 m 7, 26-600 Radom, 
zaoferowana cena brutto – 365.752,85 zł, liczba punktów w kryterium cena – 78,28

8.   "HYDROPOL" Sp. z o.o. ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin, 
zaoferowana cena brutto –348.205,52 zł,  liczba punktów w kryterium cena – 82,22

9. Zakład Usług Wod-Kan C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę Wiesław Kuczalski, 
ul. Dzierzgowska 40, 06-500 Mława, 
zaoferowana cena brutto – 413.956,25 zł, liczba punktów w kryterium cena – 69,16
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Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone

Odrzucono ofertę nr 4 - PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Spółka Jawna,  
   ul. Jubilerska 8, 04-190 Warszawa, 

Oferta wykonawcy została odrzucona na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 i ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych,  ponieważ  nie  zostały  spełnione   warunki  udziału  w  postępowaniu  - 
w złożonej ofercie nie został załączony projekt umowy poprzetargowej.

Jednocześnie  informujemy,  że  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  być 
zawarta w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony 
w art. 27 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny  
sposób (art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Planowany termin podpisania umowy określa się na dzień  28 czerwca 2011 roku.

Wójt Gminy Lutocin

/-/ lek. wet. Ryszard Gałka
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