
ZP 341/  2  /10      Lipnik, dnia 2010-04-13

OGŁOSZENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Nazwa zadania:  Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania 
inwestycyjnego dotyczącego  budowy oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną 
w miejscowościach gm. Lipnik – etap I

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: 
PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE „ JUSGAZ” Sp. z o.o.
27-660 Koprzywnica, ul Rynek 37

Uzasadnienie wyboru: 
Wybrany wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, oferta jego jest ważna 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania w 
umowy w terminie do dnia 2010-04-19. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Numer 
oferty

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy

Cena oferty 
(netto) VAT Cena oferty brutto

Liczba 
punktów w 
kryterium 

cena (100%)

1

TRACTEBEL Engineering 
S.A.
ul. Dulęby 5, 
40-833 Katowice

256 000,00 56 320,00 312 320,00 57,81

2

PROJEKTOWANIE I 
NADZÓR          
inż. Marian Kowalski 
36-110 Majdan Królewski 
ul. Kościuszki 18 

60 370,00 - 60 370,00 0

3

PRZEDSIEBIORSTWO 
USŁUGOWO – 
HANDLOWE „ JUSGAZ” 
Sp. z o.o.
27-660 Koprzywnica, ul 
Rynek 37

148 000,00 32 560,00 180 560,00 100

2. Zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2, oraz art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 



informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona następująca oferta: 

PROJEKTOWANIE I NADZÓR          
inż. Marian Kowalski 
36-110 Majdan Królewski ul. Kościuszki 18

Zamawiający na podstawie art. 26 ust 3, oraz art. 87 ust 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 
2007r. Nr 223 poz 1655  z późn.  zm.),  pismem z dnia 29.03.2010 r.  nr  ZP.341/2/2010 wezwał oferenta 
PROJEKTOWANIE I NADZÓR , inż. Marian Kowalski, 36-110 Majdan Królewski ul. Kościuszki 18, w 
celu  wyjaśnienia  i  uzupełnienia  braków  oferty  przetargu  nieograniczonym  pn.  „Pełnienie  funkcji 
nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego  budowy 
oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik – etap 
I”
W  odpowiedzi,  pismem  z  dnia  9.04.2010r.  oferent  wycofał  złożoną  ofertę  uzasadniając 
niemożliwością  uzupełnienia  oferty  na  zadanie  pn.  „Pełnienie  funkcji  nadzoru  inwestorskiego 
związanego z  realizacją  zadania  inwestycyjnego dotyczącego  budowy oczyszczalni  ścieków w 
Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik – etap I”

3.  Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  3  Prawa  zamówień  publicznych  Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.  

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 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

Wójt Gminy Lipnik

Józef Bulira    

____________________________________
Kierownik Zamawiającego


