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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr KFiR. 271.7.2012

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w 
Korfantowie

Osoba do kontaktów ws 
zamówienia

Łukasz Borsuk

Adres ul. Rynek 10 Kod pocztowy 48-317
Miejscowość Korfantów Województwo opolskie
Telefon 77 434 38 65 Faks 77 43 43 817
Poczta e-mail przetargi@korfantow.pl Adres internetowy (URL) www.bip.korf  antow.pl  

II. TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Rodzaj zamówienia: - roboty budowlane
2. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony
3. Nazwa zamówienia:

Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ligockiej w ramach realizacji 
projektu Nasza świetlica – miejscem integracji mieszkańców Kuźnicy Ligockiej.

III. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer 
oferty Nazwa, firma i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium 

Najniższa cena Razem

01 PHU WIKING
Jarnołtówek 34, 48-267 Jarnołtówek

94,40 94,40

02 PBU DACHBUD
ul. Batalionów Chłopskich 71, 25-671 Kielce

100 100

2. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Nazwa Wykonawcy PBU DACHBUD
Adres: ul. Batalionów Chłopskich 

71
Kod pocztowy 25-671

Miejscowość Kielce Województwo/Kraj świętokrzyskie/Polska
Telefon +48514692046 faks +48412302079
Poczta e-mail dachbudkielce@interia.pl 

Cena oferty 34.084,60 złData złożenia oferty 08.10.2012, g. 1150

3. Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy spełnia wszelkie kryteria określone w SIWZ przez Zamawiającego oraz uzyskała 
maksymalną ilość punktów w ocenie oferty spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.

4. Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
Lp. Wykonawca Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawcy
1. PHU WESTBUD

ul. Różana 12
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
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48-385 Otmuchów późn. zm.) – treść oferty wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ, gdyż w 
złożonej ofercie Wykonawca nie przedłoży informacji pisemnej w zakresie 
doświadczenia  kierownika robót,  które  nie zostało ujęte  w tabeli  wykazu 
osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  zgodnie  z 
Działem XI  pkt  6  SIWZ  oraz  dokumentów potwierdzających  realizację  2 
robót  wykazanych  w  ofercie,  spełniających  wymogi  stawiane  przez 
Zamawiającego  (referencje)  lub  pisemne  wyjaśnienie  potwierdzające,  że 
przedstawione w ofercie zrealizowane roboty budowlane obejmowały także 
modernizację,  wymianę,  przebudowę  lub  budowę  poszycia  dachowego 
budynku i których wartość stanowiła co najmniej kwotę 30.000 zł brutto, 
zgodnie z wymaganiami Działu XI pkt 5 SIWZ.

Ponadto  w terminie  do 25.10.2012  roku do  godziny  15.00 na wezwanie 
Zamawiającego - Wykonawca nie przedłożył dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. NYSCO
Śliwice 52
48-385 Otmuchów

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) – treść oferty wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ, gdyż w 
złożonej ofercie Wykonawca nie przedłożył  informacji pisemnej w zakresie 
doświadczenia  kierownika robót,  które  nie zostało ujęte  w tabeli  wykazu 
osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  zgodnie  z 
Działem  XI  pkt  6  SIWZ  oraz  dokumentu  potwierdzającego  realizację  1 
roboty  wykazanej  w  ofercie  spełniającej  wymogi  stawiane  przez 
Zamawiającego  (referencje)  lub  pisemne  wyjaśnienie  potwierdzające,  że 
roboty  realizowane dla  Zespołu  Szkół  w Głuchołazach  obejmowały  także 
modernizację,  wymianę,  przebudowę  lub  budowę  poszycia  dachowego 
budynku i których wartość stanowiła co najmniej kwotę 30.000 zł brutto, 
zgodnie z wymaganiami Działu XI pkt 5 SIWZ.

Ponadto  w terminie  do 25.10.2012  roku do  godziny  15.00 na wezwanie 
Zamawiającego - Wykonawca nie przedłożył dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w prowadzonym postępowaniu.

Korfantów, 2012-10-26

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty,
2. T.O. Zamawiającego,
3. Strona internetowa Zamawiającego.
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