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GKI 271.11.2011 

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: 

„Wykonanie oświetlenia ulicznego robót w miejscowości  Pakoszówka” 
 

1. Złożono ofert: 2 
 

Oferta nr 1 -    „EL-KROS” Usługi Elektryczne i Pomiary Wiesław Jachyra, 
          ul. Ślączka 9a 

38-400 Krosno 
Oferta nr 2 -   F.H.U. EL-DAN Damian Myćka,  
       Strachocina 52  

38-507 Jurowce 

2. Z postępowania wykluczono Wykonawców: 0 

3. Odrzucono ofert: 1 

Oferta nr 2 firmy: F.H.U. EL-DAN Damian Myćka, Strachocina 52, 38-507 Jurowce 
zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  w związku z rozdziałem XI ust. 2 pkt. 1, rozdziałem XI ust. 3  
oraz rozdziałem XV ust. 1 lit d. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze względu na 
następujące niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.  

� Oferent nie dostarczył kosztorysu ofertowego  
� Oferent nie dostarczył polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

� Oferent nie dostarczył wykazu wykonanych robót, który należało sporządzić wg 
wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ 

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu: 
 

Nr oferty Liczba pkt w kryterium cena Razem  
1 100,00 100,00 

5. Do realizacji zadania wybrano ofertę:   

EL-KROS” Usługi Elektryczne i Pomiary  
Wiesław Jachyra, 
ul. Ślączka 9a 
38-400 Krosno 

Uzasadnienie wyboru: Firma przedłożyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniającą 
wymogi określone w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, która uzyskała największą ilość punktów na podstawie 
kryteriów ustalonych specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po upłynięciu terminów określonych w art. 94 
ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.)- DZIAŁ VI „Środki ochrony prawnej”  

Sanok 2011-07-14 
 


