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Dot.:

oznaczenie sprawy:
Zamawiający:
I.

Wykonawcy którzy złożyli oferty:

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy:

Uzasadnienie faktyczne:

Uzasadnienie prawne:

Luboń, dnia

*

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "TECHNUS" sp. z o.o.
ul. Bukowska 237, 60-189 Poznań - Cena ofertowa: 2103300 zł  
Konsorcjum: P.P.H.U. "MISZBUD" Jarosław Miszczak, Przybyłów 4, 62-600 Koło; BIURO PROJEKTOWE eM.FORMA 
mgr.inż.arch. Mikołaj Jarominiak, ul. Świerkowa 16, Brzeźno, 62-513 Krzymów
 - Cena ofertowa: 2409324 zł  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MIRTECH Miron Skrzeczkowski,
Sarbka 2, 64-700 Czarnków - Cena ofertowa: 1432974,22 zł  

Oferta nr 4

Oferta nr 5

Oferta nr 7

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe KRÓL Sp.j.,
ul. Cegielniana 1, 62-650 Kłodawa - Cena ofertowa: 2148040,02 zł  

Oferta nr 3

Oferta nr 2 Pre-Fabrykat Sp. z o.o.,
Miłków, ul. Brzezie karkonoskie 2,
58-540 Karpacz - Cena ofertowa: 2640195 zł  AK-BUD KURANT Spółka Jawna,
ul. Czechosłowacka 103/1,
61-425 Poznań - Cena ofertowa: 2275500 zł  

zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy pzp, termin nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Art. 89 ust. 1 pkt 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907) – tekst 
jednolity z późn. zmianami, tj. treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin podpisania umowy.

28/12/2013 Anna Ziółkowska     Dyrektor

>>nie dotyczy<<

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

III. Wykluczono z postępowania.

1. Umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta po upływie 5* dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
IV.
1.

Informacja o złożonych ofertach i dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE o WYBORZE OFERTY

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
MŻ.271.01.2013

zamówienia publicznego >> >ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W CHEŁMNIE NAD NEREM I 
LESIE RZUCHOWSKIM< << ogłoszonego w BZP nr 258047 - 2013 z dnia 2/12/2013r.

Oferta nr 6

Przedsiębiorstwo KJS Krzysztof Szurgot
ul. Konarskiego 26, 62-600 Koło - Cena ofertowa: 1782711,78 zł  

.....................................................

.....tablica ogłoszeń i str. www.....

A.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MIRTECH Miron Skrzeczkowski,
Sarbka 2, 64-700 Czarnków

Wykonawca na wezwanie zamawiającego w związku z prowadzonym postepowaniem na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy 
Pzp, złożył w siedzibie zamawiajacego stosowne wyjaśnienia i uzupełnił dokumenty.
Z załączonych dokumentów wynika, że Wykonawca oferuje dostawę sprzętu audiowizualnego wyłącznie w postaci 
projektora i ekranu do projektora bez sterowania" (poz. 29 kosztorysu + fragmenty kart katalogowych), natomiast 
wymagania określone w SIWZ to: projektor + uniwersalny uchwyt ścienno-sufitowy do projektora, ekran do rzutnika ze 
sterowaniem przewodowym, nagłośnienie tj. głośniki + wzmacniacz + mikrofon + statyw" (szczegółowy opis tego elementu 
zamówienia z wymaganymi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 1.1. Etap 3 p.pkt C).
Wyjaśnienia z załącznikami nie potwierdzają wymaganych w SIWZ parametrów projektora i ekranu a brak w zestawie 
sprzętu nagłaśniającego uniemożliwia użytkowanie zgodne z założeniami programowymi projektu.

B.
1.

Odrzucono oferty.

Przedsiębiorstwo KJS Krzysztof Szurgot
ul. Konarskiego 26, 62-600 Koło - cena ofertowa 1782711,78 zł (oferta/y z najniższą ceną ofertową, spośród ofert nie 
podlegających odrzuceniu)

II.
1.

Sporządził: Leszek Michalik


