
 

 

Nr ZP.PN 08.2014 

                                                                                           Sieroszewice 14 kwietnia 2014r 
 

 

                                                                                             wg rozdzielnika  

                                                    

ZAWIADOMIENIE 

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ZP.PN. 08.2014  dotyczącego „Budowy 

siłowni zewnętrznej w Sieroszewicach „ 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa Zamówień Publicznych  (jednolity tekst Dz. U.         

z 2013r.  poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do 

realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

Nazwa wybranego wykonawcy: 

 

NOVUM Wyposażenie Placów  Zabaw 

Sławomir Chmieliński 

Grom 36  

12-130 Pasym  

 

Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu złożono  dwie  oferty  ofertę spełniające  

wymagania określone w SIWZ. Oferta w.w. Firmy zawiera najniższą cenę.  Oferowana kwota zawarta jest 

w ramach dostępnych środków. Oferta spełnia wymogi określone  dokumentacją projektową oraz SIWZ 

 

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

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Punkty Cena (brutto) 

1. 
Prometeusz Cezary Krakowski 
Ul. Topolowa 23, 95-200 Pabianice 

92,65 101.253,60 

2. 
NOVUM Wyposażenie  Placów Zabaw 
Sławomir Chmielnicki 
Grom 36, 12-130 Pasym 

100,00 93.813,43 

3. 
FUX System Sp.z o.o. 
Ul. Podmiejska 17 B, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

0,00 83.577,98 

4. 
MAT – Ogrodzenia 
Ul. Iłłakowiczówny 28, 63-400 Ostrów Wlkp. 

66,66 140.742,13 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych  – jednolity tekst  

Dz.U.  z 2013r.  poz. 907 ze zmianami) 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  została odrzucona  niżej wymieniona  

oferta: 

 



FUX System Sp. z o.o.  

ul. Podmiejska  17 B  

66-400 Gorzów Wielkopolski 

 

 

 
Uzasadnienie odrzucenia : 

 Zamawiający  w punkcie I.1  opisu technicznego do Projektu budowlano – montażowego  Siłowni 

zewnętrznej w Sieroszewicach  określił wymagania dotyczące  materiałów , z których mają być wykonane 

urządzenia siłowni: 

      I.1.  charakterystyka materiałowa urządzeń sportowych 

      Urządzenia sportowo rehabilitacyjne winny być wykonane ze szlifowanej stali nierdzewnej                     

gat. AISI 304  Stopki wykonane z antypoślizgowej blachy aluminiowej. Siedziska typu stadionowego-  

o konstrukcji wzmacniającej wykonanej ze stali nierdzewnej, siedziska z tworzywa  odpornego na 

promieniowanie  UV posiadające atest jakościowy. 

     Oferent  składając ofertę nie dopełnił  tego wymogu oferując  montaż urządzeń wykonanych ze stali 

ocynkowanej malowanej proszkowo. 

  

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. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że 

podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  

po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) odrzucenia oferty wykonawcy 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania 

niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. 

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień 

publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) 
 

otrzymują 
 

 Prometeusz Cezary Krakowski                                                             

ul. Topolowa 23 
95-200 Pabianice 

                                                                                                                 ___________________________________ 

NOVUM Wyposażenie Placów  Zabaw                                                               Kierownik Zamawiającego 
Sławomir Chmieliński 

Grom 36  

12-130 Pasym  
 

FUX System Sp. z o.o.  

ul. Podmiejska  17 B  
66-400 Gorzów Wielkopolski 

 
MAT – Ogrodzenia 
ul. Iłłakiewiczówny 28 

63-400 Ostrów Wlkp 

 

                                                                                                                                           

 

 


