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GKI 341/4/2010/II 
  

 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: 
 

„Budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości  Niebieszczany-etap I” 
 

1. ZłoŜono ofert 3 

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „INWEST-BUD”  

Krzysztof Juszczyk 

38-500 Sanok 

ul. Rataja 10 

Oferta nr 2 P.P.H.U. JAX Jacek Władyka 

38-500 Sanok 

Bykowce, ul. Polanki 3 

Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Budowlane Mansarda 

S. Bober, K.Przystasz, S.Rzepka Sp.J. 

38-500 Sanok 

ul. Bema 1a 

2. Odrzucono ofert : 1 

Oferta nr 2  P.P.H.U. JAX Jacek Władyka, 38-500 Sanok, Bykowce, ul. Polanki 3 

została odrzucona na podstawie pkt.2.ust.2.7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz art. 89 ust.1 pkt2. ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. oferent nie uwzględnił przy 

sporządzaniu oferty zmian wprowadzonych wyjaśnieniem nr 2 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia znak 341/4/2010 z dnia 12.04.2010r. –przy wycenie robót naleŜało 

uwzględnić drewno konstrukcyjne jako materiał inwestora(Zamawiającego).  

Dodatkowo Wykonawca nie dostarczył następujących dokumentów: 

• oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienie. Obowiązek dostarczenia dokumentu wynika z pkt. 

4A ust.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

• wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat (a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy — w tym okresie) dwóch robót budowlanych, zbliŜonych co do 

zakresu i wartości niniejszemu zamówieniu- naleŜało wykazać wykonanie  2 prac 

budowlanych (o zbliŜonym zakresie) o wartości min. 100 tyś. zł brutto z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz zakończenia oraz dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone. 

Do wykazu naleŜało dołączyć referencje potwierdzające wykonanie z naleŜytą starannością 

wymienionych w wykazie robót. 

Obowiązek dostarczenia dokumentu wynikał z pkt. 4B ust.2 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Wykonawca wykazał natomiast tylko jedną pracę i dostarczył jedną referencję 

spełniającą wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
3. Streszczenie i porównanie złoŜonych ofert: 

 

Nr oferty Liczba pkt w kryterium cena Razem  

1 100,00 100,00 

3 90,92 90,92 
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4. Wybrano ofertę:     

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „INWEST-BUD”  

Krzysztof Juszczyk 

38-500 Sanok 

ul. Rataja 10 

 

 Uzasadnienie wyboru:  Firma przedłoŜyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, 

spełniającą wymogi określone w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, która uzyskała największą ilość punktów 

 
Sanok 2010-05-10 


