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Znak sprawy: PSPJ.43 52.2.2013

Ładzice, dn. 02. 1 0.20 1 3r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstwte aft.92 ustawy z dnia29 stycznta2004t. Prawo zamowteń publicznych (Dz.U. z
20Ih' Nr 113 poz.759 z poźn' zm) w imieniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie
informuję, żę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę brykietu do
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie sezon 203lr4 wybrana została oferta :

PPHU PAWDRES Jadwiga Pawełoszek, ul. Świerczewskiego 14,98-330 Pajęczno.

Cena dostawy 1 tony brykietu 488,00 zł netto, 600,24zł. brutto. Llczba uzyskanych punktów
- 100.

Uzasadnienie wyboru: oferta z najnlŻszą ceną spełniająca wymagania ujęte w specyfikacji
istotnych waruŃów zamówienia.

W toku postępowania wpłynęł a jeszcze 1 oferta złoŻona przez EKOPAK Grzegorz Granosik, ul.
Szkolna 5/10' 58-400 Kamienna Góra.
oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. l pkt2 ustawy z dnia29 stycznla2004t. Prawo
zamowien publicznych ( Dz.U. z20l0r. Nr l l3 poz.759 zpóżn. zm) ,,Zamawtający odrzuca ofertę,
jeŻelt jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ..'' W toku
badania oferty stwierdzono :

zgodnie zpkt.5.2 siwz oruz załącznikiem nr 4 do siwz Wykonawca powinien wykazac, Że
w okresie ostatnich 3 lat ptzed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżelt okres prowadzenia działalności .jest
krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi, polegające na dostawie brykietu, o
wartości nie mniejszej nlŻ 30 000 zł. ( brutto) kaŻda, Wykonawca załączył do oferty
zał.ączntk nr 4 do siwz jednakŻe ntę wy\<azał w nim dostaw brykietu a wykazał dostarł1'
zrębki drzewnej oraz opakowań drewnianych, złączone referencje potwierdzają równiez
realizowanie przęz Wykonawcę zamówień związanych Ze zrębką paletową oraz
dostarczaniem palet,
zgodnie z pkt.5.1 oraz 6.1 pkt 4 siwz Wykonawca powinien posiadać t załączyc badanie
laboratoryjne ( wystawione nie wcześniej niŻ 3 miesiące przed terminem składania ofert )
potwierdzające parametry oferowanego brykietu, Wykonawca załączył badanie
laboratoryjne z dnia 26.06, 28.06, Ż9.06, 4.07.2007t' dotyczące próbki zrębki odpadowej
wykonanej z palet uzywanych,
do oferly nie załączono'. aktualnego zaśwtadczęnta właściwego naczelnika urzędu
skarbowego......'.. ( pkt 6'1'5 siwz)' oświadczenia o grupie kapitałowej ( pkt 6'1.6 siwz).
informacji na temat powierzenia usług podwykonawcom załączntk nr 6 do siwz ( pkt 19.1
siwz).

Wobec powyzszego na podstawie ar1. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnta Ż9 stycznta 2004r. Prawo
zamówień publicznych Zamawiąący odrzucił oferlę jako nie odpowiadającą treści istotnych
warunków zamówienia.



Umowa z Wykonawcą zostanie za-warta w dniu I4.I0.20I3r. godz. 9.00 w siędzibie
Zamawiającego.
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