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Gminy Bartniczka

\^/IŚR.271,1.2.2018

l]artniczka, 05,04.20 1 Br.

DotYc'zY: Wyboru Wykonawcy na wykonanic zadania pn: "Przebudowa nawierzchni
jezdni drogi gminnej w miejscowości Radoszki - "Nowe Osiedle''

ZAWIADCMIENIE
o ODRZUCEMU oFER,rY I WY]]ORZE OFERTY NAJKORZYSTME]SZEI

Grnina ]]artniczka clziałając zgoclnic z art, 92 ust. 1 ustawy z clnia 29 stycznia )004r. Prawo
zamówicli publicznych (l)z.U. z, )017 pc>z.1579) iniormuje:

1. Informacja o odrzuceniu oferry

1.1 na podsrawic aft, 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Pral,vcl zamówień publicznych
została odrzucona oferta Nr 1 - MA]iKOP Marcin Kopistecki ul. Porlgórn a 14, 87 -3)1 Bartnicz]<a,

LJzasadnienic

Zamawiający w SpecyIikacji rst-otnych war-urrkćlrv zirmćlwicnja w liozclzia]e X - Opis sposobu

PrZV8otoWarlia o{i:rr, punkt 10.2 zasrrzcgł kot,licczrlośc przcdłozenia lvypcłnionych kosztorysow
ofi:rtowYch. KoszLory's oI'crtorvy nusi zawicrac wszystkic pozycjc i za]<res rzec,/,()wy zgoclnie z
c]okumcntacją projcktc)wą stanowiąc;1 załącznik do Spccyfikacji istotnyc} warunkcilv zamciwicnia.
W trakcic analizy o{'crty stwiercizorro pominięcie Łrzcclr pozycji koszlorysu ol'er|owego elementu
3. Murki oporowe i umocnicnie skarp l].l Murki oporowc.

Zgoclric Z art. 89 Lrst. l pkt 6 ustarvy J)zp ofcrra powirrna pocl legac oclrzuceniu jeśli zar,viera błęcly
w obliczcnii_t cclly ]ub koszru. \\r tlrzcczt,lictwic przyjnujc się, ze błącl w obliczeniu ceny lub
kosztl-t wynika ,z przylęcia nicwłaściwych danyclr zastosowanych cio obliczeń, (wyrok KiO z B

grudnia )0l7r. sygn, akt KIO 2475117). Pod pojęciern ,,}3łąc1 w obliczcniu ccny" nalcży rozumieć
każdy inny niz oczywista omyłka rachunkowa, o której Inowa w art. 87 ust. ) pkt ) ustawy l)zp i
bęclzic nim w szczcgólności; zastosowanie niewłaściwych jednosrek miary, ilości, zakresu
czylrtroŚci, pominięcic,\Ą,y(,cny, ()13z przyjęcic nicr,vłaściwcj stawki VA'I', I]ra]< wyceny
1loszczcgc5lnych pozl,cji koszlory,su of'crtorvcg,cl nic ma chirrakteru ornyłki, o którcj mowa w ail,87
ust.2 Poz. i} l)zp, co skutkorvałoby konic,cznością jcj poprawicnia oraz - zgodnie z wyrokicm
KI()/t,]Zp 1493/09, unit:rnozliwia dokonani(] \Ą/y(]cny po.1,yc:ji i zamawiając]y ni..' jest w stanie ustalirj
prawiclłowej trcści oświaclczenia woli.
l}ral< rvycct'ly ptlszczegcilnych pozycji kosztorysu oI'crtowcgozałączrlncgo jako kosztorys ślcpy clo
Si\Ą'z, stŁl]lowi rćlrvnicz 1-1iczgodność zc Siwz powocliijącą, z1loclnie z zapisarni art.89 Llst, 

-l 
pkt 2,

przcsłan 1<ę cio ocl rzuc:t:tl ia of'crty.



Wobcc powyzszeg(l of'crta zost_ajt: tldrzucotla lla nocy art, 89 usl.] pkt 2 i6 ustawy I'zp *

zanawiajilcy oclrzuca o{'crLę, jeżcli zawicra błęcly w ob]iczcniu ceny lub ]<osztu oraz nie oclporviada

treści specylikacji istotnyc}r warunków zamówierria.

2. Informacja o wyborze ofefi:

Wvbt,aIla zoslała o1ćrta tlr, 2 W1,|iol1ąlyg11;

]Judownictwo Ogólne - Usfugi
Krzysztof Gółkowski

Brodnica 87-300
ui. Graniczna 9

l,rzasaclrric r-rię q,ybo ru :

\\1Vlrratla of'crlir jcst;cclyną wazllą of'crLą. Wvkonarvca nic pocl}cga wykluczclli1,1,

ZesLar,vicnie złozonych oI'crt

Z rvybrarryl1 \Ą/ykorrarvcą zostanic:

1li'zt,rlJ Ili.l llitli,,j,z(,8( ) i]islnJ.

t)ziękuj9 zl ur]zil] w l)i)st9l)()\\;l niu.

podl;isana LllTlowi] lv lcrrnirric nic I<lcitszyIn niz 5 dni od daty

Z porł,azaniem

Otrzyrnują:
l. rvg wykazrr
2. ala

Wlen}C O

Lp. Nazwa i adres Wykonawry cena oferowana
brutto

Punktacja przyznaTla
ofertom

1 l]uclor.ł,n ic|r.vo Ogci1 rrc -

Ł, słr-rgi

KrzyszLof Gółkowski
]]rodnica 87-300
ul, Graniczna 9

366.16r,70

100,00

W tym:

- ccna 60,00
- okrcs gwarancji 25,00

- doświaclczcnie kjerown
buclowy i5,00


