
Gmina Głuszyca 
Ul. Grunwaldzka 55 
58-340 Głuszyca 
 
ZP/12/2007        Głuszyca, 2007-11-16 
 
 
 
   ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)  
 
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ZP/12/2007: „Dostawa i montaŜ 

 wyposaŜenia obiektu obsługi ruchu turystycznego, Osówka centrum tajemnic i 

 przygody”. 
 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 

najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  
 

          Część I 
”STALLAS” Szymon Laskowski  
ul. Jasna 2, 64-100 Leszno  

    Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta ma najniŜszą cenę z ofert niepodlegających odrzuceniu 
i uzyskała łącznie 300,00 pkt 
     

         Część II  
UniewaŜniono postępowanie przetargowe w Części II ze względu na to, iŜ nie złoŜono 
Ŝadnej oferty art. 93 ust. 1 pkt 1) 

 
        Część III  
     Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane Sp. z o.o.  

ul. Ludowa 60, 58-304 Wałbrzych 
    Uzasadnienie wyboru: złoŜono jedną waŜną ofertę,  uzyskała ona łącznie 300,00 pkt 

 
        Część IV 

 UniewaŜniono postępowanie przetargowe w Części IV ze względu na to, iŜ nie złoŜono 

Ŝadnej oferty art. 93 ust. 1 pkt 1) 
  

  
Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania 

umowy w terminie do dnia 2007-11-26  
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 
 

 
 
 
 



W prowadzonym postępowaniu złoŜono następujące oferty 
 

Lp. Nazwa Adres Cena netto Cena brutto Liczba 
punków  

1 Część I 
GAMA 
Plawgo&Zawisza 

ul.Szczecińska 25A 
Koszalin 

157.701,00 192.395,22 274,08 

2 Część I 
„STALLAS”  
Szymon Laskowski 

ul. Jasna 2,  
Leszno 

142.495,70 173.844,75 300,00 

3 Część I 
GastroNova 
Wojciech Piwowarczyk 

ul. Wrocławska 32, 
Zielona Góra 

130.182,42 158.822,54 Oferta 
odrzucona 

4 Część III 
WKB Sp. z o.o. 

Ul. Ludowa 60 
Wałbrzych 

37.500,00 45.750,00 300,00 

 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu  została odrzucona oferta: 
 
Nr 3    - GastroNova  Wojciech Piwowarczyk 
             Ul. Wrocławska 32, Zielona Góra 
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz pkt 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.  
Zgodnie z Rozdziałem IV siwz oferta winna być spięta w sposób uniemoŜliwiający jej 

dekompletację, niedopuszczalna jest zmiana treści załączników – zmieniono treść formularza 

cenowego oraz nie wyceniono wszystkich elementów zamieszonych w formularzu cenowy     
i nie dołączono kopii certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, świadectw 

bezpieczeństwa, atestów, itp. 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.  
 
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 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z 
p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". 
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
moŜna wnieść protest do zamawiającego 
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 
 
 
  Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do współpracy przy 

realizacji kolejnych zadań. 
 
 
        Burmistrz 
        Wojciech Durak 


