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GKI 341/2/2010 
  

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  
 

 

Wójt Gminy Sanok ,38-500 Sanok ,ul. Kościuszki 23, informuje o wyniku postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: 

 

 

„Dostawa wyposażenia do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Sanok w 
miejscowościach: Niebieszczany, Prusiek, Pisarowce, Strachocina, Tyrawa Solna, 

Srogów Górny   i  Trepcza” 

 
 

1. ZłoŜono ofert:  3 

Oferta nr 1 „MOJE BAMBINO” Sp. z o.o. sp.k 

ul. Gdańska 80  

90-613 Łódź 

Oferta nr 2 Centrum Zaopatrzenia Szkół i Biur Cezas Spółka z o.o. 

ul.Torowa 7 

35-205 Rzeszów 

Oferta nr 3 „Nowa Szkoła” Sp. z o.o.  

ul. Piramowicza 11/13  

90-254 Łódź 
2. Z postępowania wykluczono wykonawcę : 

Nowa Szkoła” Sp. z o.o.  

ul. Piramowicza 11/13  

90-254 Łódź 

Uzasadnienie 

Firma została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych w związku  z niedostarczeniem dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (wymagań określonych 

przez zamawiającego). 
Zgodnie z § 7 ust.1 pkt 1.3. należało dostarczyć wykaz wykonanych w ciągu 

ostatnich trzech lat dwóch dostaw, zbliżonych co do zakresu i wartości niniejszemu 

zamówieniu (wykazać 2 dostawy o wartości min. 80 tyś. zł brutto), natomiast Wykonawca 

wykazał tylko 1 dostawę o wymaganej wartości .  

Oznacza to iż Wykonawca nie przedłożył dokumentów potwierdzających spełnianie 

poszczególnych warunków udziału w postępowaniu lub złożone dokumenty zawierają błędy, 

co skutkuje jego wykluczeniem na podstawie art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
3. Odrzucono ofert 1 

Oferta nr 3 złoŜona przez firmę Nowa Szkoła” Sp. z o.o., ul. Piramowicza 11/13, 90-254 Łódź 

została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, co zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oznacza, iŜ ofertę uznaje się za odrzuconą. 
 

3. Streszczenie i porównanie złoŜonych ofert: 

Nr oferty Liczba pkt w kryterium 

cena 

Razem  

1 100,00 100,00 

2 88,65 88,65 
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4. Wybrano ofertę:     

„MOJE BAMBINO” Sp. z o.o. sp.k 

ul. Gdańska 80  

90-613 Łódź 

 

Uzasadnienie wyboru:  Firma przedłoŜyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniającą 

wymogi określone w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, która uzyskała największą ilość punktów 

 

Sanok 2010-02-23 


