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Radomsko, dnia 15 listopada 2016 r.
DAD-262-5/2016
Wszyscy Oferenci

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro dla zadania „Dostawa i montaż osprzętu oraz
uruchomienie instalacji przeciwpożarowej w budynku Muzeum Regionalnego
im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zadania „Dostawa i montaż osprzętu oraz
uruchomienie instalacji przeciwpożarowej w budynku Muzeum Regionalnego
im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku” Zamawiający Muzeum Regionalne im.
Stanisława Sankowskiego w Radomsku, ul. Narutowicza 1 informuje, że:
I.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, którym jest firma:
TPTELTECH Sp. z o.o.
Al. T. Kościuszki 5/7,
90-418 Łódź - Oferta nr 1

Uzasadnienie wyboru: Oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz zawierała
wszystkie wymagania uwzględnione w zapytaniu ofertowym.
II. W postępowaniu zostały złożone 3 oferty:
1. TPTELTECH Sp. z o.o. Al. T. Kościuszki 5/7 90-418 Łódź - Oferta nr 1
2. „STB” Sp. z o.o. ul. Bór 151 C, 42-200 Częstochowa – Oferta nr 2
3. ASTERO Andrzej Zinkiewicz ul. Przemysłowa 18a/22 91-704 Łódź - Oferta nr 3
III. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta
Wykonawcy:
ASTERO Andrzej Zinkiewicz
ul. Przemysłowa 18a/22
91-704 Łódź - Oferta nr 3
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Uzasadnienie odrzucenia
Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, a mianowicie nie
załączył do oferty wymaganego przez Zamawiającego zgodnie z treścią Zaproszenia:
1. Wykazu robót (Załącznik nr 8 do zaproszenia) wraz z dowodami określającymi, czy zadania
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowalnej i prawidłowo ukończone wraz z referencjami na potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj.
posiadania niezbędnej wiedzy i
doświadczenia do wykonania zamówienia, w tym wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed
dniem złożenia niniejszej oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie 2 zadań polegających na dostawie i montażu instalacji przeciwpożarowej tj. zadań, o
łącznej wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł.
2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 7 do
zaproszenia) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w postępowaniu tj. dysponowania potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j. co najmniej kierownikiem budowy, który
kierować będzie pracami posiadającym określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2016r. poz. 290) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, z aktualnymi uprawnieniami w zakresie wymaganym do realizacji
niniejszego zamówienia.
3. Załączenia szczegółowego kosztorysu ofertowego planowanych prac zgodnie z rozdziałem 4
ust. 5 zaproszenia (Kosztorys powinien zawierać następujące elementy: stronę tytułową,
kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz
w załączniku - dla analiz indywidualnych i analogii - kalkulację szczegółową cen
jednostkowych wraz z uzasadnieniem. Ponadto w kosztorysie muszą zostać wyszczególnione
koszty netto i brutto zadania).

Ponadto zaproponowana cena wydaje się rażąco niska w porównaniu do innych
przedstawionych ofert i szacunkowej wart zamówienia, a w związku z brakiem kosztorysu
ofertowego planowanych prac nie można było sprawdzić wyceny poszczególnych pozycji.
W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy z postępowania.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie nie
było prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), dlatego nie jest możliwe stosowanie
środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
W imieniu Zamawiającego

Małgorzata Borek
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