
Czernice Borowe, 2007-08-30

2213-1/06/07

Do wszystkich wykonawców

Dot.  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Nr  8134212  w trybie  przetargu 
nieograniczonego
na roboty budowlane : Centrum sportu i rekreacji we wsi Obrębiec

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

Gmina Czernice  Borowe,  na podstawie art.  92 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)
zawiadamia

1. o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty tj.  oferty  nr  02  Zakład  Budowlany  s.  c. 
Stefan,  Józef  i  Daniel  Boćkowscy,  06-300  Przasnysz  ul.  Reymonta  31.  Jest  to 
najkorzystniejsza  oferta  z  ofert  nie  odrzuconych.  Zgodnie  z  kryterium oceny ofert 
zawartym w SIWZ, firma otrzymała łącznie 100 pkt.

2. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  została złożona również oferta 
Nr  01  przez  Przedsiębiorstwo  Realizacji  Inwestycji  Kazimierz  Mitelsztedt,  07-410 
Ostrołęka ul. Denisiewicza 10. Zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w SIWZ, 
firma otrzymała łącznie 75,83 pkt.

3. o odrzuceniu oferty Nr 03 złożonej przez Zakład Remontowo – Budowlany Adam 
Waszkowski, 06-200 Maków Mazowiecki ul. Mazowiecka 14 A/5.  Złożona oferta 
jest  niezgodna  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zaświadczenie 
o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  jest  nieaktualne,  w  kosztorysie 
ofertowym brak jest poz. 15 z przedmiaru, nie ujęto dodatkowych pozycji kosztorysu 
(ogłoszonych  na  stronie  www.czerniceborowe.pl w  dniu  20  sierpnia  2007  r.),  tj. 
konstrukcji  rusztów  pod  okładziny  z  płyt  gipsowych,  korytowania,  podbudowy 
i krawężników pod kostkę brukową. Załączone referencje są wydane z okresu, gdy 
firma  nie  była  wpisana  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  ponadto  wielkość 
i specyfika robót wykazanych w ofercie nie odpowiada wielkości i specyfice robót 
objętych zamówieniem.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Otrzymują:

1. Zakład Budowlany s. c. 
      Stefan, Józef i Daniel Boćkowscy, 
      ul. Reymonta 31
      06-300 Przasnysz
2. Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji 
      Kazimierz Mitelsztedt, 
      ul. Denisiewicza 10  

             07-410 Ostrołęka
3. Zakład Remontowo – Budowlany 
       Adam Waszkowski,
      ul. Mazowiecka 14 A/5
      06-200 Maków Mazowiecki 
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