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wg rozdzielnika 

                                                                       

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Wykonanie robót 

remontowych wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko, gmina 

Świedziebnia” 

 

Gmina Świedziebnia działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych
1
 (zwanej dalej: ustawą) informuje, że w ww. postępowaniu na Wykonawcę 

została wybrana firma: 

Bud-Dom Zakład Ogólnobudowlany Usługi-Handel 

ul. Wczasowa  19, 87-300 Brodnica 

– cena brutto oferty:  184.495,91 złotych  

– punktacja w kryterium cena:  100 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ, jest najtańszą złożoną ofertą nie 

podlegającą odrzuceniu, wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

 

Jednocześnie Gmina Świedziebnia działając zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 w związku z 

art. 26 ust. 3 oraz art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy informuje, iż 

wykonawca Zakład Malarski Kazimierz Chachulski z siedzibą w Brodnicy przy ul. 

Chopina 32 zostaje wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

ponieważ przedstawione przez niego dokumenty w ofercie nie potwierdzają spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, natomiast jego oferta zostaje odrzucona.  

 

Podstawa prawna wykluczenia Wykonawcy: art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy. 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

                                                
1
 Tekst jednolity Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn.zm.  



Uzasadnienie: 

Dnia 30 kwietnia 2013 r. Komisja przetargowa przeprowadziła analizę złożonej oferty - w 

wyniku dokonanej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o art. 26 

ust. 3 ustawy, dnia 06 maja 2013 r. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia złożonej 

oferty o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Do wyznaczonego przez zamawiającego 

terminu, tj. w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wezwania przez wykonawcę, do Gminy 

Świedziebnia nie wpłynęły żądane dokumenty. W związku z powyższym postanowiono jak 

wyżej. 

 

Zestawienie złożonych ofert: 

 

1. GRENSPIN Sp. z o.o. Oddział Polska 

   ul. Chrobrego 94, 87-100 Toruń 

Cena brutto:  187.938,67   złotych 

Punktacja w kryterium cena:  98,16  pkt  

 

2. Zakład Handlowo-Usługowy ,,KORD” Krzysztof Kordowski 

   ul.  Gruduska 78, 06-400 Ciechanów 

Cena brutto: 216.306,07 złotych 

Punktacja w kryterium cena:  85,29 pkt 

 

3. Bud-Dom Zakład Ogólnobudowlany Usługi-Handel 

    ul. Wczasowa  19, 87-300 Brodnica 

Cena brutto:  184.495,91 złotych  

Punktacja w kryterium cena:  100,00 pkt. 

 

4. Zakład Budowlano-Produkcyjny ,,Westerbud” Sp. z o.o.  

   ul. Świerkowa 9, 87-300 Brodnica  

Cena brutto:  283.185,00  złotych 

Punktacja w kryterium cena: 65,15 pkt 

 

 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,CONSTANS” Konstanty Jagielski 

   ul. Podmurna 6, 87-400 Golub-Dobrzyń 

Cena brutto:  207.591,91  złotych 

Punktacja w kryterium cena:  88,87 pkt 

 

 

6. Zakład Malarski Kazimierz Chachulski 

   ul. Chopina 32, 87-300 Brodnica 

Cena brutto: 238 506,28 złotych 

Punktacja w kryterium cena: oferta odrzucona  

 

 



Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 

10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wybrany 

wykonawca zostanie poinformowany o dacie i miejscu podpisania umowy w późniejszym 

terminie. 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

 

                                                                                                  Wójt 

                                                                                         /-/ Szymon  Zalewski  

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

2. Zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego 

3. Zawiadomienie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego 

 


