
oznaczenie sprawy: 2/2020
Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka W Gliwicach

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Modernizacja obiektu - dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych oraz do wymogów
obowiązujących przepisów - ETAP II."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Zakład Usługowo-Handlowy Grażyna Ruda, Krystian Ruda, Łukasz Ruda
Bernardyńska 56, 44-100 Gliwice z ceną 439 585,08 zł.

Uzasadnienie:
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert, jest zgodna z treścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843) w imieniu zamawiającego informuję, że z niniejszego postępowania odrzucono ofertę złożoną przez:
INFOPOL GAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10, 41-909 Bytom
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Przyczyny odrzucenia są następujące:
a) Na podstawie art. 90 ust. 1, 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843), Zamawiający zwrócił się z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczącej ceny oferty, która wyczerpuje
znamiona tzw. ceny rażąco niskiej.
b) Wykonawca udzielił odpowiedzi w wyznaczonym terminie.
Wykonawca udzielił na piśmie tylko ogólnych wyjaśnień bez złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub
kosztów. Część z tych wyjaśnień można uznać za elementy folderu reklamowego firmy a nie wyjaśnienia ceny oferty.
Wykonawca nie przedstawił wystarczających wyjaśnień i nie przedstawił (nie dołączył do wyjaśnień) dowodów
uzasadniających zaoferowaną cenę. Wykonawca nie złożył żadnych dowodów uzasadniających niską cenę oferty.
Wykonawca nie odniósł się do wszystkich zagadnień poruszanych w piśmie zamawiającego z dnia 05.08.2020 r.
Cena oferty Wykonawcy wyczerpuje znamiona ceny rażąco niskiej.
c) Wobec powyższego, na podstawie art. 89 ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843) Wykonawcy zostaje odrzucona - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
d) Zamawiający oddzielnym pismem z dnia 10.06.2020 r. powiadomił wszystkich wykonawców o odrzuceniu oferty
złożonej przez ww. Wykonawcę

Informujemy, iż Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w  ustawie Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt

w kryterium
cena

Liczba pkt
w kryterium

okres gwarancji
i rękojmi

Łączna
punktacja

1.

INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10 ,
41-909 Bytom

0,00

2.
Semper Plus S.C. Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś
ul. Daszyńskiego 239,
44-100 Gliwice

37,68 40,00 77,68

3.
POL BUD Sylwester Brzozowski
ul. Sokolska 80/209,
40-087 Katowice

50,61 40,00 90,61



4.
Zakład Usługowo-Handlowy Grażyna Ruda, Krystian Ruda,
Łukasz Ruda
Bernardyńska 56,
44-100 Gliwice

60,00 40,00 100,00

Zastępca Głównego Księgowego

24-08-2020 r. Jolanta Grabowska
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Zespołu

24-08-2020 r. Tomasz Ocieczek
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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