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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Renowacja stadionu i budowa
boisk tymczasowych przy ulicy Wioślarskiej w Złotowie”

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Burmistrz Miasta Złotowa na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w
prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną
przez Wykonawcę Masters-Ogród, ul. Mickiewicza 21, 70 – 383 Szczecin.

Uzasadnienie
Do dnia 07.04.2008 r. do godziny 11:00 wpłynęły dwie oferty na prowadzone postępowanie:
Oferta Nr 1
Masters – Ogród (oferta wspólna złożona przez firmy: Masters Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 21,
70 – 383 Szczecin i „OGRÓD” Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak, ul. Lawendowa 1, 66 – 440
Skwierzyna) z siedzibą w Szczecinie ul. Mickiewicza 21, 70 – 383 Szczecin
złożona na wartość 1 460 383,05 zł brutto.
Oferta Nr 2
Frima Ogrodnicza Leśniewscy Architektura Zieleni
ul. Czerwonego Krzyża 6
22 – 100 Chełm
złożona na wartość 1 552 050,65 zł brutto.
Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:
Oferta nr 1 uzyskała 100 pkt,
Oferta nr 2 uzyskała 94,09 pkt.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony Wykonawca – Firma Ogrodnicza

Leśniewscy Architektura Zieleni, ul. Czerwonego Krzyża 6, 22 – 100 Chełm, który złożył ofertę
nr 2. Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 3. Wykonawca nie zastosował się
do wezwania Zamawiającego o uzupełnienie dokumentów, tj. nie złożył dokumentu
potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu, aktualnego zaświadczenia z
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla Kierownika Budowy, a także dokumentów
potwierdzających parametry oferowanej nawierzchni z wymogami Zamawiającego: aprobaty ITB
lub rekomendacji ITB lub inne wyników badań potwierdzających parametry oferowanej nawierzchni
a także wyników badań na zgodność oferowanej nawierzchni z Polską Normą PN-EN 14877.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaję się za odrzuconą na mocy art. 24
ust. 4 ustawy Pzp.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 2.
Wobec powyższego w prowadzonym postępowaniu przetargowym ofertą najkorzystniejszą
w rozumieniu art. 2 pkt. 5 wspomnianej ustawy jest oferta nr 1.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania
umowy w terminie 8 dni od otrzymania niniejszego pisma.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z póżn.
zm.) - dział IV „Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy,
można wnieść protest do Zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Z poważaniem

Uprzejmie prosimy o odwrotne przesłanie niniejszego pisma na nr faksu 067/265-00-25
z potwierdzeniem jego odbioru:
Potwierdzam odbiór niniejszego pisma
………………………………………………..
/data, pieczęć i podpis/

Rozdzielnik:

1. Masters – Ogród z siedzibą w Szczecinie ul. Mickiewicza 21, 70 – 383 Szczecin
2. Frima Ogrodnicza Leśniewscy Architektura Zieleni, ul. Czerwonego Krzyża 6, 22 – 100 Chełm
3. a/a

