
Przyłęk, 14.08.2013 r. 
 

 
GBO.271.19.2013 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert 
zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania. 

 
Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 
z późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na: 
Poprawę warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę 
ogólnodostępnego boiska sportowego w Przyłęku 
została wybrana oferta firmy 
 
EUROCOURT Sp. z o.o. 
ul. Wolność 8 m 7 
26-600 Radom 
cena oferty: 

- 384.978,20 zł (brutto) 

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 4 była najkorzystniejsza 
cenowo. 

 

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja: 

 
Nr oferty 

 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
punktacja 

 
1 
 

JONEX SPORT Krzysztof Olszewski 
Bogurzyn 1 
06-521 Wiśniewo 

 
---- 

 
2 
 

Sport Grupa Sp. z o.o. 
ul. Dźwigowa 24 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 
68,51 

 
3 
 

Gardenia Sport Sp. z o.o. 
ul. Kłobucka 13 
02-699 Warszawa 

 
69,98 

 
4 
 

EUROCOURT Sp. z o.o. 
ul. Wolność 8 m 7 
26-600 Radom 

 
100 

 
 

 
5 
 

„ADA-LIGHT” Sp. z o.o. 
Budy Kozickie 56 
09-500 Gostynin 

 
80,99 

 
6 

„MARTINEX” Firma Ogólno-Budowlana 
Zabiele 41 
21-450 Stoczek Łukowski 

 
78,07 

7 MARCBUD Marek Baran 
Kamyk 61 
26-670 Pionki 

85,22 

 

 

 



Wykluczeni wykonawcy 

 Na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający 
zawiadamia również, że wykluczył z postępowania następujących wykonawców: 

 
- JONEX SPORT Krzysztof Olszewski, Bogurzyn1, 06-521 Wiśniewo 
Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający w SIWZ w pkt.IX „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis 
sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków”  w pkt. 2. 2), określił, że w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki: 

1. zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

2. zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
 
Wykonawca  złożył wymagane dokumenty, ale wystawione później niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert,  został wezwany do ich uzupełnienia w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego i ich nie uzupełnił. 

Uzasadnienie prawne:  

Zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) z postępowania o 
udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. 

Oferty odrzucone 

Na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający 
zawiadamia również, że odrzucił  z postępowania oferty następujących wykonawców 
 
 

Oferta nr 1 złożona przez:  JONEX SPORT Krzysztof Olszewski, Bogurzyn1, 06-521 
Wiśniewo 
Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 
ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) ze względu na brak dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

 



Uzasadnienie prawne: 

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) Zamawiający 
odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Termin zawarcia umowy 

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 24.08.2013 r. 
– art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks 
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) 

 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej czynności przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 
z późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej” 

 


