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21-020 Milejów
Reprezentowana przez
Wójta Gminy Milejów
Znak sprawy: IPR.271.34.2018
Milejów, dnia 24.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonawcach których oferty zostały odrzucone
Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania
terminie po upływie którego może być zawarta umowa
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
negocjacji bez ogłoszenia na:
„Dostawę i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy
Milejów”
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: ”Instalacja zestawów solarnych
na prywatnych domach mieszkalnych w Gminie Milejów” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia
przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
konkurs nr RPLU.04.01.00-06-0287/16.
Stosownie do art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej ustawa Pzp - Dz.U.2017.1579 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o:
I. Wyborze najkorzystniejszej oferty
DEXTER, Marcin Rusinek
Elizówka 20
21-003 Ciecierzyn

uzasadnienie faktyczne:
Wyboru dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale 18 SIWZ.
Przedmiotowa oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów – 100,00 pkt.
uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu, ze wskazaniem oferty wybranej jako
najkorzystniejsza:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Cena

I

Zakład Produkcyjno
Handlowy Stanisław
Krzaczek, Klikawa,
ul. Leśna 5, 24-100 Puławy

699 958,80

II

Dexter, Marcin Rusinek
Elizówka 20
21-003 Ciecierzyn

688 500,00

Czas
reakcji
przeglądu
gwarancyjn
ego

Termin
płatności

Ocena
Ofert w pkt
Wg kryteriów
określonych w SIWZ

2 dni

30 dni

59,02+30,00+10,00
=99,02

2 dni

30 dni

60,00+30,00+10,00
=100,00

Uwagi

Oferta
najkorzystniejsza

II.
1. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni:
Nie dotyczy
2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności:
Nie dotyczy.
3. Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni
do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu:
Nie dotyczy
4. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy
5. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów
6. Unieważnieniu postępowania:
Nie dotyczy.

III.
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób
określony w art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty
przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy
na warunkach określonych w złożonej ofercie.
IV.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej:
- odwołanie,
- skarga do sądu,
- poinformowanie zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje odwołanie, przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.
V. Stosownie do:
- art. 92 ust. 1 Ustawy Pzp niniejsze zawiadomienie należy przekazać wykonawcom, którzy
złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu,
- art. 92 ust. 2 Ustawy Pzp niniejsze zawiadomienie należy zamieścić na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

WÓJT
/-/Tomasz Suryś

