138/2015
Dynów, 2015-03-09

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe ELMARC
ul. Podgórska 5A,
33-300 Nowy Sącz


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 138/2015. Nazwa zadania: Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Pawłokoma (St. trafo Pawłokoma 2) oraz w m. Dylągowa (St. trafo Dylągowa 2).

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ELMARC
ul. Podgórska 5A, 33-300 Nowy Sącz

Uzasadnienie wyboru: Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie złożonych ofert w oparciu o przyjęte kryterium.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2015-03-16. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.:					1
Nazwa wykonawcy:			ELEKTRYK SC Wojciech Zabłotni, Danuta Zabłotnia
Adres wykonawcy:			ul. Bernardyńska 8, 37-300 Leżajsk
Cena oferty brutto:			128 529,76 zł
Okres gwarancji:			60 miesięcy
Liczba pkt. w kryterium cena:		84,39 pkt.
Liczba pkt. w kryterium gwarancja:	4,92 pkt.
Liczba pkt. ogółem:			89,31 pkt.

Lp.:					2
Nazwa wykonawcy:			Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ELMARC
Adres wykonawcy:			ul. Podgórska 5A, 33-300 Nowy Sącz
Cena oferty brutto:			114 171,32 zł
Okres gwarancji:			48 miesięcy
Liczba pkt. w kryterium cena:		95,00 pkt.
Liczba pkt. w kryterium gwarancja:	3,93 pkt.
Liczba pkt. ogółem:			98,93 pkt.

Lp.:					3
Nazwa wykonawcy:			Zakład Usług Elektrycznych Elpet Piotr Kochman
Adres wykonawcy:			Bystrowice 36, 37-565 Roźwienica
Cena oferty brutto:			183 270,00 zł
Okres gwarancji:			36 miesięcy
Liczba pkt. w kryterium cena:		- pkt.
Liczba pkt. w kryterium gwarancja:	- pkt.
Liczba pkt. ogółem:			- pkt.

Lp.:					4
Nazwa wykonawcy:			F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz
Adres wykonawcy:			ul. Szczepana 11, 38-457 Świerzowa Polska
Cena oferty brutto:			148 766,00 zł
Okres gwarancji:			48 miesięcy
Liczba pkt. w kryterium cena:		72,91 pkt.
Liczba pkt. w kryterium gwarancja:	3,93 pkt.
Liczba pkt. ogółem:			76,84 pkt.

Lp.:					5
Nazwa wykonawcy:			Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Henryk Hadam
Adres wykonawcy:			ul. 1 Maja 35A, 36-065 Dynów
Cena oferty brutto:			150 060,00 zł
Okres gwarancji:			61 miesięcy
Liczba pkt. w kryterium cena:		72,28 pkt.
Liczba pkt. w kryterium gwarancja:	5,00 pkt.
Liczba pkt. ogółem:			77,28 pkt.

Lp.:					6
Nazwa wykonawcy:			ANTARES Adam Antonik SPÓŁKA JAWNA
Adres wykonawcy:			ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów
Cena oferty brutto:			131 979,00 zł
Okres gwarancji:			36 miesięcy
Liczba pkt. w kryterium cena:		82,18 pkt.
Liczba pkt. w kryterium gwarancja:	2,95 pkt.
Liczba pkt. ogółem:			85,13 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.:						1
Nazwa wykonawcy:				Zakład Usług Elektrycznych Elpet Piotr Kochman
Adres wykonawcy:				Bystrowice 36, 37-565 Roźwienica
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:		Wykonawca został wykluczony z postępowania
Uzasadnienie prawne odrzucenia:		Art. 24 ust 4 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Art. 89 ust 1 pkt 5) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców / wykonawcy:

W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców
---------------------------------------------------------------------------

Lp.:						1
Nazwa wykonawcy:				Zakład Usług Elektrycznych Elpet Piotr Kochman
Adres wykonawcy:				Bystrowice 36, 37-565 Roźwienica
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia:	Wykonawca pomimo wezwania zgodnie z Art. 26 ust 3 w wyznaczonym terminie nie przedłożył wymaganych dokumentów:
	Zaświadczenia z ZUS

Zaświadczenia z US
Wykazu robót budowlanych
Uzasadnienie prawne wykluczenia:		Art. 24 ust 2 pkt 4) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1)	wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)	odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1)	niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2)	zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)
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