
  

OGŁOSZENIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   

(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych 

zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Remont 25 wózków 
piecowych, Nr sprawy INS/NO-6/2012, zrealizowanym w trybie przetargu nieograniczonego, za 

najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 
 

 

„KONSBUD” Rafał Nartowski, Polichno 112, 26-060 Chęciny 

 

Uzasadnienie wyboru 
Wyłoniony Wykonawca spełnił wymogi określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

nie podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 24 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
Wykonawca przedstawił ofertę zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

Cena przedstawiona przez Wykonawcę mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na 
sfinansowanie zamówienia.  

Oferta Wykonawcy oceniona przez Zamawiającego w oparciu o kryterium cena 100%, uzyskała 100 

punktów.  
 

Podsumowanie wyboru 
W postępowaniu złożono 5 ofert: 

1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „BUDOPIEC”, 24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa 

Polskiego 13 
2. „PIECEXPORT-PIECBUD” S.A., 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 3-go Maja 1A 

3. Przedsiębiorstwo Budowy Kominów i Pieców Przemysłowych „PIECOBUDOWA-SERWIS” Sp. z o.o., 
ul. Wojska Polskiego 65 A, 85-825 Bydgoszcz 

4. „KONSBUD” Rafał Nartowski, Polichno 112, 26-060 Chęciny 
5. Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji „REMZAP” Sp. z o.o., ul. I. Mościckiego 12, 

24-110 Puławy 

 

Porównanie oceny złożonych ofert 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
Ilość przyznanych punktów  

w kryterium 
cena 100% 

1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „BUDOPIEC” 94,45 

2. „PIECEXPORT-PIECBUD” S.A. 50,90 

3. 
Przedsiębiorstwo Budowy Kominów i Pieców Przemysłowych  

„PIECOBUDOWA-SERWIS” Sp. z o.o. 
81,07 

4. „KONSBUD” Rafał Nartowski 100 

5. 
Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji  

„REMZAP” Sp. z o.o. 
oferta odrzucona 

 
 

 
 

 



Oferta odrzucona 

Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji „REMZAP” Sp. z o.o., ul. I. Mościckiego 12,  

24-110 Puławy 

Uzasadnienie faktyczne 

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymagał 
w SIWZ (rozdział VII „Termin wykonania zamówienia”), w ogłoszeniu o zamówieniu (rozdział II.2) oraz 

w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 5), by przedmiot zamówienia był wykonany w 

terminie 45 dni o dnia podpisania umowy. 

Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 5) samodzielnie ustalił inny termin 

wykonania zamówienia tj. zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 12 tygodni od 
dnia podpisania umowy. 

Uzasadnienie prawne 
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę 

wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4) Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może być zawarta, w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

 

Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), dział VI „Środki ochrony 
prawnej”. 

 
Otrzymują uczestnicy postępowania. 

Puławy, 09.02.2012 r. 

 

 


