3/2015
Dynów, 2015-12-09

Do Oferentów w postępowaniu
- wszyscy -

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/2015. Nazwa zadania: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Dynów

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 Transportowo Usługowe Piotr Kusz, Chmielnik 332, 36-016, Chmielnik

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

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2015-12-21. 

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

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------
Lp.:					1
Nazwa wykonawcy:			Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe Piotr Kusz
Adres wykonawcy:			Chmielnik 332, 36-016 Chmielnik
Cena oferty brutto:			176 997,74 zł
Liczba pkt. w kryterium cena:		95,00 pkt
Termin płatności:			30 dni
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 5,00 pkt
Ogólna liczba pkt.:			100,00 pkt

Lp.:					2
Nazwa wykonawcy:			Aleksandria S.C. Henryk Hadam, Daniel Hadam
Adres wykonawcy:			ul. 1 Maja 4, 36-065 Dynów
Cena oferty brutto:			235 808,50 zł
Liczba pkt. w kryterium cena:		- pkt
Termin płatności:			30 dni
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: - pkt
Ogólna liczba pkt.:			- pkt


Lp.:					3
Nazwa wykonawcy:			GRAMAR Sp z oo
Adres wykonawcy:			ul. Staroniwska 115, 35-101 Rzeszów
Cena oferty brutto:			211 492,51 zł
Liczba pkt. w kryterium cena:		79,51 pkt
Termin płatności:			30 dni
Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 5,00 pkt
Ogólna liczba pkt.:			84,51 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:			Aleksandria S.C. Henryk Hadam, Daniel Hadam
Adres wykonawcy:			ul. 1 Maja 4, 36-065 Dynów

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:
Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Uzasadnienie prawne odrzucenia:
Art 24 ust 4 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucona.
Art 89 ust 1 pkt 5 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postepowaniu 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:			Aleksandria S.C. Henryk Hadam, Daniel Hadam
Adres wykonawcy:			ul. 1 Maja 4, 36-065 Dynów

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia:
Wykonawca zgodnie z pkt V SIWZ winien przedstawić w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu bezwarunkowej decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie przygotowywania i transportu żywności w żywieniu zbiorowym.
Wykonawca nie przedstawił w swojej ofercie bezwarunkowej decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie transportu żywności w żywieniu zbiorowym.
Zamawiający zgodnie z Art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poinformował o brakującym dokumencie. W wyznaczonym czasie wykonawca nie dostarczył wymaganego dokumentu.
Wykonawca zgodnie z pkt V SIWZ winien przedstawić co najmniej 3 usługi wykonane w okresie ostatnich 3 lat na kwotę co najmniej 50 000 zł brutto każda. Wykonawca przedstawił 4 usługi na kwotę co najmniej 50 000,00 każda ale nie przedstawił wymaganych poświadczeń.
Zamawiający zgodnie z Art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poinformował o brakach w ofercie Wykonawcy. W wyznaczonym czasie wykonawca nie dostarczył wymaganych poświadczeń.

Uzasadnienie prawne wykluczenia: Art 24 ust 2 pkt 4 Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postepowaniu;

4. 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 10 dni od 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)





____________________________________
Dorota Polityńska

Otrzymują:
1 Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe Piotr Kusz
2 Aleksandria S.C. Henryk Hadam, Daniel Hadam
3 GRAMAR Sp z oo

