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Polska Cerekiew,  dnia 02-09-2010r. 
 

 
 
 
 
 
 

ZP 341-5 / 06 / 2010 
 
 
 
         
 

 
 
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-5/2010 :  „Budowa kompleksu boisk 
sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 20 12.”  
 
 
 Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuję Ŝe 
w drodze postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, dotyczącego zadania pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych 
w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012.” , spośród złoŜonych - waŜnych ofert 
komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty nr 2 złoŜonej przez: 
firm ę MORIS-SPORT Sp. z o.o., ul. Równoległa 1, 02-235 W ARSZAWA, która 
zaoferowała wykonanie zamówienia objętego postępowaniem przetargowym za kwotę:  
1 399 686,89 PLN brutto (słownie: jeden milion trzysta dziewi ęćdziesi ąt dziewi ęć 
tysi ęcy sze śćset osiemdziesi ąt sześć złotych i 89/100 brutto)  
 
Uzasadnienie wyboru oferty. 
Na ogłoszenie o postępowaniu przetargowym ZP 341-5 / 2010 na realizację zadania 
„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach program u Moje boisko - ORLIK 
2012.” odpowiedziało czterech 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 
(471,75) od   pięciu  członków komisji przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny 
oferty: 
1- Cena – max. 60 pkt  - 54,35 pkt  
2- Jakość trawy syntetycznej –KJ ( 5 lub 30 pkt)– 30 pkt  
3- Jakość nawierzchni poliuretanowej – KP ( 0 lub 10 pkt) – 10 pkt  
(94,35 pkt od ka Ŝdego z członków komisji przetargowej). 

Jednocześnie informuję, Ŝe w niniejszym postępowaniu oprócz w/w oferta, oferty 
złoŜyły następujący Wykonawcy: 
  

Kryterium oceny Nr 
oferty 

Nazwa i adres oferenta Warto ść 
oferty 
brutto 
[PLN] Cena – 

max. 
60 pkt 

KJ - 5 
lub 30 
pkt 

KP - 0 
lub 10 
pkt 

Liczba 
punktów 
od 
członka 
komisji 
przetarg
owej 

Łączna 
liczba 
punktów 

1 PANORAMA II Sp. z o.o.  
81-605 Gdynia, ul. Słoneczna 
73 

1 324 488,79  57,44 5 0 62,44 312,20 

 
Wykonawcy uczestnicz ący w 
post ępowaniu o udzielenie 
zamówienia   
 

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi  
47-260 POLSKA CEREKIEW  
ul. Raciborska 4 
tel./faks 0774801460 
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3 IXO SERWIS Sp. z o.o., ul. 
Piastowska 40, 47-200 
KĘDZIERZYN-KOŹLE 

  
1 267 971,16  60,00 5 10 75,00 375,00 

4 Przedsiębiorstwo Robót 
Remontowo-Budowlanych 
„RYMAR” R. Szejna, M. Biała 
Spółka Jawna, ul. Przyjaźni 
45A, 47-225 Kędzierzyn-
Koźle 

1 324 488,79  58,24 5 10 73,24 366,20 

  
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy jw. informuję, Ŝe w 

prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona Ŝadna oferta.   
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy jw. informuję, Ŝe w 

prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.   
 
 
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na tablicy ogłoszeń 

oraz na stornie internetowej tut. urzędu (www.polskacerekiew.pl) dnia 02-09-2010r. 
 
 
 
Otrzymują: 
Wszyscy oferenci 

       
 
 

           Wójt Gminy  
              

 inŜ. Krystyna Helbin 
 


