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Polska Cerekiew,  dnia 24-05-2010r. 
 

 
 
 
 
 
 

ZP 341-3 / 04 / 2010 
 
 
 
 
         
 

 
 
 
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-3/2010 - „Zor ganizowanie 
wypoczynku śródrocznego -„Bardzo zielona szkoła”- dla dzieci ze  szkół 
podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Polska Cere kiew”  

 
 
 Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), 
informuję Ŝe w drodze postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, dotyczącego zadania pn.: „Zorganizowanie wypoczynku śródrocznego -
„Bardzo zielona szkoła”- dla dzieci ze szkół podsta wowych i gimnazjum z terenu gminy 
Polska Cerekiew” przy zastosowaniu kryterium 100 % ceny, spośród złoŜonych - waŜnych 
ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty nr 1 złoŜonej przez: 
„ZBUTA” Sp. z o.o., Rynek 6, 58-300 WAŁBRZYCH, która zaoferowała wykonanie 
zamówienia objętego postępowaniem przetargowym za kwotę: 93 434,58 zł netto plus podatek 
VAT, tj. 99 975,00 zł brutto (słownie: dziewi ęćdziesi ąt dziewi ęć tysi ęcy dziewi ęćset 
siedemdziesi ąt pi ęć 00/100 złotych brutto)  
 
Uzasadnienie wyboru oferty. 
Na ogłoszenie o postępowaniu przetargowym ZP 341-3 / 2010 na „Zorganizowanie 
wypoczynku śródrocznego -„Bardzo zielona szkoła”- dla dzieci ze  szkół podstawowych i 
gimnazjum z terenu gminy Polska Cerekiew” odpowiedziało dwóch oferentów. Komisja 
przetargowa oceniła oferty firm. Oferta w/w firmy spełnia wymogi udziału w postępowaniu 
przetargowym określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała 
największa ilość punktów (500 ) od  członków komisji według kryteriów wyboru oferty – 
najniŜsza cena (średnia 100 pkt). 

 
 
Jednocześnie informuję, Ŝe w w/w postępowaniu oferty złoŜyły firmy: 

  
Nr 
oferty  

Nazwa i adres oferenta Warto ść 
oferty 
Netto / 
brutto 

Kryterium 
oceny 

Ocena 
(średnia 
liczba 
punktów) 

1. BIURO PODRÓśY „OLESTUR”, ul. Stobrówki 16, 
46-300 OLESNO  
 

167 700,00 
/ 

167 700,00 

Cena – 100 
% 

- 

  
 

Zamawiający w toku badania i oceny ofert stwierdził brak wymaganego dokumentu,  o 
którym mowa w rozdz. 6 pkt 6.1 ppkt 6 SIWZ – tj. Karty kwalifikacyjnej obiektu za rok 2009 

 
Wykonawcy uczestnicz ący w 
post ępowaniu o udzielenie 
zamówienia   
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zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 12 poz.67 z dnia 21 
stycznia 1997r. z póź . zmianami) dla obiektu, w którym Wykonawca przewiduje zorganizowanie 
wypoczynku dzieci. 
Na podstawie art. 26 ust.3 w powiązaniu z Art. 25 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), wezwał 
Wykonawcę pismem ZP 341-3 / 04 / 2010 z dnia 17-05-2010r.  do złoŜenia w/w dokumentu. 
Dokument powinien potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert,  tj. 10-05-2010r.  
Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 87ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawa 
zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r, Nr 223 poz.1655 z późń. zmianami.), zaŜądał od 
wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złoŜonej oferty w  związku z   nie naliczeniem w 
wartości oferty podatku VAT. 

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoŜył dokumentu oraz 
wyjaśnienia, w związku z tym działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy jw. informuję, 
Ŝe oferta wykonawcy: BIURO PODRÓśY „OLESTUR”, ul. Stobrówki 16, 46-300 OLESNO 03-
2010r. została odrzucona z postępowania  o udzielenie zamówienia zgodnie z Art. 89 ust. 1 pkt 
2. w/w ustawy. 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy jw. informuję, Ŝe w prowadzonym 

postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.   
 

 
 
Otrzymują: 
Wszyscy oferenci 
 

 
 
 
 
 
                        
 

       Wójt Gminy  
              

 inŜ. Krystyna Helbin 


