
Krosno, dnia 19.12.2013r. 

 

 

ADT.261.2.20.2013.MB 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
 

 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie: 

 

 

 Usługa polegająca na pełnieniu dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg 

powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 

 

 

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

  71.70.00.00-5 Usługi nadzoru i kontroli 

 

 

Na podstawie art. 92. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) informuję, iż rozstrzygnięty został przetarg 

nieograniczony na udzielenie w/w zamówienia. 

 

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: 

 

TRANS-HAND 

Zakład Usługowo-Handlowy 

Stanisław Glazer 

Orzechówka 197 

36 – 220 Jasienica Rosielna 
 

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 

 



 

Zestawienie złożonych ofert 

 

Jednocześnie informuję, iż z niniejszego postępowania wykluczony został Wykonawca:  

TOK Sp. z o.o.,  Potok Wielki 123,  

23 – 313 Potok Wielki 

 

Uzasadnienie: 

W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żądał przedłożenia m. in. 

Projektu umowy, który powinien być zaakceptowany i zaparafowany przez osobę lub osoby 

upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę – Załącznik nr 4 do SIWZ. 

Wykonawca nie przedłożył z ofertą wymaganego dokumentu. 

W dniu 12.12.2013r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, 

w terminie do dnia 19.12.2013r. do godz. 10
00

. Wezwanie wysłano e-mailem i pisemnie 

pocztą.  

Wykonawca nie przedłożył w terminie wymaganego dokumentu. 

 

W związku z naruszeniem postanowień art. 24, ust. 2, pkt 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawcę 

firmy TOK Sp. z o.o. 

Zgodnie z art. 24, ust. 4 ustawy, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

  

Nadmieniam również, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 

w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, gdyż zawiadomienie to zostało przesłane (do Wykonawcy, z którym 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

Kryterium 

oceny ofert 

 

Liczba punktów 

w kryterium 

 

Streszczenie 

 

Oferta nr 1 

ELEGANCE,Monika Zaborowska 

15 – 078 Białystok 

ul. Warszawska 78/17 

 

 

 

Cena 

 

 

52,00pkt  

 

 

Oferta spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

 

 

Oferta nr 2 
TOK Sp. z o.o. 

Potok Wielki 123 

23 – 313 Potok Wielki 

 

 

 
Cena 

 

 
- 

 

 
Oferta odrzucona 

 

 

Oferta nr 3 

Usługi Sprzętowo-Transportowe 

Karol Wesołowski 
38 – 203 Szebnie, Niepla 135 

 

 

 

Cena 

 

 

94,23pkt  

 

 

Oferta spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 
 

 

Oferta nr 4 

TRANS-HAND 

Zakład Usługowo-Handlowy 

Orzechówka 197 

36 – 220 Jasienica Rosielna 

 

 

 

Cena 

 

 

100pkt 

 

 

Oferta spełnia warunki udziału 

w postępowaniu i jest ofertą 

najkorzystniejszą. 

 



zostanie podpisana umowa) w sposób inny niż określony w art. 27, ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 

W związku z powyższym, proszę wszystkich Wykonawców o niezwłoczne 

potwierdzenie otrzymania informacji, poprzez odesłanie faksem (lub drogą elektroniczną) 

niniejszego pisma z adnotacją „otrzymałem” i czytelnym podpisem osoby odbierającej.  

 
                                                                                                                                 

                                                                                                 
 

 

 

 

         ............ ..................................... 
               (podpis i pieczątka kierownika 

     zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 
 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. ELEGANCE,Monika Zaborowska, 15 – 078 Białystok, ul. Warszawska 78/17 

2. TOK Sp. z o.o., Potok Wielki 123, 23 – 313 Potok Wielki 

3. Usługi Sprzętowo-Transportowe, Karol Wesołowski, 38 – 203 Szebnie, Niepla 135 
4. TRANS-HAND, Zakład Usługowo-Handlowy, Orzechówka 197, 36 – 220 Jasienica Rosielna 

5. A/a 


