
Al.Reymonta 9-11 

62-200 Gniezno 

Tel: 061 4245750 

Fax:061 4245751 

NIP:              784-22-99-718 

Regon: 631259519 

E-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl 

Witryna: www.urzadgminy.gniezno.pl 

    

    

    

    

    

    

    

   

Gmina Gniezno 

                                                                                               

               UG.271.2.2019                                                                                                     Gniezno, dnia 13 lutego 2019 r.  

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1  

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego dla zadanie pn. „ Dostawa materiałów na utwardzenie  dróg gminnych  wraz z usługą 

równiarki i walca drogowego na terenie Gminy Gniezno  „  

Informacja o wyborze oferty  

Na podstawie �rt. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) zwanej dalej w skrócie 

„ustawą” Zamawiający Gmina Gniezno informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawionej 

przez: 

Zadanie nr 1  

Krawczyk Spółka Cywilna  

Cielimowo, ul. Akacjowa 55 

62-220 Niechanowo  

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:  

• Najniższa cena- 60 pkt 

• Termin płatności faktury – 20 pkt  

• Czas dostawy – 20 pkt  

 Oferta  

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:       

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Liczba pkt w 

kryterium: 

Cena (waga 60 

pkt.) 

Termin 

płatności 

 ( waga 20 pkt) 

Czas dostawy                   

( waga 20 pkt.) 

Łączna liczba 

otrzymanych 

punktów 
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„ Krawczyk” Spółka Cywilna 
Cielimowo, ul. Akacjowa 55                 

62-220 Niechanowo   

 

60 pkt 

 

20 pkt 

 

20 pkt  

 

100 pkt 
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Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ Krawczyk „ Spółka cywilna  oferta wybranego Wykonawcy spełnia 

warunki określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Zaproponowana przez Wykonawcę cena mieści się                   

w budżecie Zamawiającego Oceniano dwie (2) ofertę, cena stanowiła 60 % wagi .  

 

    Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnym z �rt. 94 ust. 2 pkt 1a „ustawy”. 

 

Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania przetargowego dla zadania nr 2 

I. Odrzucenie oferty  

Uzasadnienie prawne  

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp  w zw. z art. 24 ust. 4 Pzp oferta nr 1 złożona                                 

przez Transport Ciężarowy Trans Englert zostaje odrzucona.  

Uzasadnienie faktyczne  

 Niezłożenie czy nie uzupełnienie dokumentów w terminie wyznaczonym przez zamawiającego                       

na podstawie art. 26 ust. 2 i 3 ustawy Pzp jest równoznaczne z niewykonaniem spełniania 

warunków udziału w postępowaniu.  Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp w postępowaniu                  

o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału                                    

w postępowaniu. W świetle art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje                   

się za odrzuconą. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym zamawiający dnia 31 stycznia 

2019 r.  wezwał oferenta nr 1 do uzupełnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału                

w postępowaniu wyznaczając termin do ich uzupełnienia do 4 lutego 2019 r. Oferent nr 1                         

nie dokonał uzupełnienia w zakreślonym  terminie co skutkuje odrzuceniem oferty.  

II. Unieważnienie posterowania przetargowego  

Uzasadnienie prawne  

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1Pzp  zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe w części 

dotyczącej  zadania nr 2 „Zamawiaj ący uniewa żnia post ępowanie o udzielenie zamówienia, je żeli nie 

złożono żadnej oferty niepodlegaj ącej odrzuceniu (…).” 

 

Uzasadnienie faktyczne  

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym w wymaganym terminie tj. 28 stycznia 2019 r. do godz. 9:00 

wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Transport Ciężarowy Trans Englert . Jednakże oferta za została 

odrzucona na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp w zw. z art. 24 ust. 4 Pzp ( uzasadnienie odrzucenia oferty 

zamieszczono powyżej ) dlatego postanowiono jak wyżej.  

    /-/ Wójt Gminy Gniezno  

Maria Suplicka  

 


