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Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE

O ODRZUCENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: 
Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu- montaż monitoringu wzdłuż deptaku przy ul. Tańskiego w 
Mielcu.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną 
przez wykonawcę:

1. SAWEL Sp. z o. o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 83 
ALAPO Consulting Andrzej Opala , Mielec ul. Miła 10 - za cenę brutto: 64 685,71 zł

Uzasadnienie wyboru:
Z pośród złożonych trzech ofert jako jedyna spełniała wymagane warunki SIWZ, w związku z tym 
oferta otrzymała w kryterium cena - 100%.
Dwie pozostałe oferty zostały odrzucone.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania 
umowy w terminie do dnia 2013.05.07.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. SAWEL Sp. z o. o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 83 
ALAPO Consulting Andrzej Opala, Mielec ul. Miła 10
Cena wykonania: brutto 64.685,71 zł

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ELEKTROMONT Nowak Krzysztof 39- 
300 Mielec, ul. Szymanowskiego 44
Cena wykonania: brutto 50 006,86 zł

3. PMB Instałbud Sp. z o.o. 62-200 Goślinowo, Oś. Leszka Białego 4



Cena wykonania: brutto 49 731,93 zł

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

Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Produkeyjno-Usługowe ELEKTROMONT 
Nowak Krzysztof , 39-300 Mielec, ul. Szymanowskiego 44

Uzasadnienie:
Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 89 ust.l pkt.2 Ustawy prawo zamówień 
publicznych( DZ.U z 20ł0r Nr 113 poz.759 z późn.zm.) Zamawiający Odrzuca ofertę 
Wykonawcy ponieważ:
Oferta nie spełnia wymogów SIWZ, kosztorys ofertowy szczegółowy nie obejmuje 
wszystkich pozycji kosztorysowych które zawierał przedmiar robót.

Pozycje kosztorysowe zostały sporządzone w sposób nieprawidłowy np. w poz. Nr 2 
zawyżono nakład / słupy parkowe/ winno być szt. 1 a policzono szt.2, oraz w poz. 24 podano 
2szt nadajników i w poz. 34 podano 4 szt, a winno być ogółem szt. 7. Większość pozycji 
kosztorysowych została podana w sposób scalony w tym brak opisu urządzeń co nie pozwala 
na weryfikację kosztorysu.
Przedmiar robót zawierał 103 pozycję natomiast załączony do oferty kosztorys obejmował 42 
pozycje.

Oferta nr 3. PMB Instalbud Sp. z o.o. 62-200 Goślinowo, Oś. Leszka Białego 4

Uzasadnienie:
Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 89 ust.l pkt.2 Ustawy prawo zamówień 
publicznych (DZ.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z póź. zm.). Zamawiający odrzuca ofertę 
Wykonawcy ponieważ:
Brak kosztorysu ofertowego szczegółowego. Nie spełnia warunków określonych w SIWZ. 
W załączonych materiałach do oferty przetargowej pominięto nr stron od 31 do 39 co jest 
niezgodne z oświadczeniem złożonym na str.2 oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, 
że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich 
formalności, po upływie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o 
wyborze najkorżystniejszej oferty.


