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Projekt „Już czas na staż” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
Lublin, dn. 20.02.2014r 

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego 

ul. Aleje Racławickie 5, 20-059 Lublin 

 
 
Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie 
zamówienia publicznego  

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę do Zamawiającego SPRZĘTU 

BUDOWLANEGO I OGRODNICZEGO oraz MATERIAŁÓW FLORYSTYCZNYCH w 

ramach realizacji projektu „Już czas na staż”.  – 4 zadania 

 
 

PAKIET 1  
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w wyniku 

postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 

nieograniczonego, opartego na przepisach Ustawy z dn. 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. 907/2013 z późn. zmianami), wybrano oferty Firm:  

 
Zadanie nr 1: 
 
Zakład Usługowo – Handlowy ELKOT 
Ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom 
cena oferty:  102 677,94 zł 

Nazwa Wykonawcy 

liczba pkt. w 

kryterium 

CENA 

razem 

Zakład Usługowo – Handlowy ELKOT, ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom 100,00 100,00 

METALZBYT – HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko – Biała 84,43 84,43 

PHU ARTMET PLUS, ul. Handlowa 2, 37-450 Stalowa Wola - - 
 

Uzasadnienie wyboru : 
Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych ofert złożonych w postępowaniu.  
 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
PAKIET 2 i 3 
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Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie w/w zamówienia z uwagi na fakt, iż w toczącym się 
postępowania dla PAKIETU 2 i 3 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

 
 
PAKIET 4 

 

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Zamawiający unieważnił 
postępowanie o udzielenie w/w zamówienia z uwagi na fakt, iż wartość oferty najkorzystniejszej przewyższa 
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może jej zwiększyć do 
ceny oferty najkorzystniejszej. 
 

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta złożona przez: 
MAXMED ZUH Marcin Murzyn 
Ul. Pomorska 49, 84-252 Orle 
cena oferty:  8 232,39 zł 
Punktacja przyznana ofercie  – kryterium cena – 100 pkt, łącznie 100 punktów. 
 

Uzasadnienie wyboru : 
Jedyna oferta złożona w postępowaniu i spełniająca wymogi SIWZ.  
 
 
 

POWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców. 
 
 
POWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
 informujemy, że w ww. postępowaniu  odrzucono: 
1) w zadaniu nr 1 - ofertę firmy ARTMET PLUS z siedzibą w Stalowej Woli - w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 
2 Pzp. Istnieją przesłanki do odrzucenia oferty Wykonawcy z powodu niezgodności jej treści (przedmiotu 
zamówienia) z wymogami SIWZ. Wykonawca zaproponował czyszczarkę do rur, której cechy szczegółowo 
opisane w ulotce nie odpowiadają wymogom SIWZ. 
Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia „charakterystyki technicznej i 
użytkowej, parametrów technicznych” tego produktu, która nie zaprzeczałaby wymogom SIWZ, jednak 
pozostało ono bez odpowiedzi. 
 
2) w zadaniu nr 2 - ofertę firmy PHU SAW – SERWIS Paweł Rębek z siedzibą w Lubartowie, ul. 
Słowackiego 17 - w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. Istnieją przesłanki do odrzucenia oferty Wykonawcy 
z powodu niezgodności jej treści (przedmiotu zamówienia) z wymogami SIWZ. Wykonawca zaproponował 
kosiarkę, glebogryzarkę i wertykulator-aerator, których cechy szczegółowo opisane w ulotce nie 
odpowiadają wymogom SIWZ. 
Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia „charakterystyki technicznej i 
użytkowej, parametrów technicznych” tych produktów, która nie zaprzeczałaby wymogom SIWZ, jednak 
pozostało ono bez odpowiedzi. 
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Dodatkowo – istnieją przesłanki do odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 7 Pzp, gdyż Wykonawca 
w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na dokonaną przez Zamawiającego 
korektę omyłki w formularzu asortymentowo – cenowym. 
 
3) w zadaniu nr 2 - ofertę firmy JAKUBTECH Jakub Piekarzewicz z siedzibą: Olesno, ul. Wojska Polskiego 
4 - w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. Istnieją przesłanki do odrzucenia oferty Wykonawcy z powodu 
niezgodności jej treści (przedmiotu zamówienia) z wymogami SIWZ. Wykonawca zaproponował odkurzacz 
do liści, którego cechy szczegółowo opisane w ulotce nie odpowiadają wymogom SIWZ. 
Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia „charakterystyki technicznej i 
użytkowej, parametrów technicznych” tego produktu, która nie zaprzeczałaby wymogom SIWZ – uzyskując 
w odpowiedzi potwierdzenie zauważonych rozbieżności parametrów. 
 
4) w zadaniu nr 2 - ofertę firmy KONTAKT 2 Sp. j. z siedzibą w Radomiu, ul. Warszawska 150A - w oparciu 
o art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. Istnieją przesłanki do odrzucenia oferty Wykonawcy z powodu niezgodności jej 
treści (przedmiotu zamówienia) z wymogami SIWZ. Wykonawca zaproponował kosiarkę, odkurzacz do liści 
i wertykulator - aerator, których cechy szczegółowo opisane w ulotce nie odpowiadają wymogom SIWZ. 
Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia „charakterystyki technicznej i 
użytkowej, parametrów technicznych” tych produktów, która nie zaprzeczałaby wymogom SIWZ, jednak 
pozostało ono bez odpowiedzi w tej kwestii. 
 
5) w zadaniu nr 2 - ofertę firmy ZU-H MAXMED Marcin Murzyn z siedzibą: Orle, ul. Pomorska 49 w 
Stalowej Woli - w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. Istnieją przesłanki do odrzucenia oferty Wykonawcy z 
powodu niezgodności jej treści (przedmiotu zamówienia) z wymogami SIWZ. Wykonawca zaproponował 
wertykulator - aerator, którego cechy szczegółowo opisane w ulotce nie odpowiadają wymogom SIWZ. 
Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia „charakterystyki technicznej i 
użytkowej, parametrów technicznych” tego produktu, która nie zaprzeczałaby wymogom SIWZ, jednak 
pozostało ono bez odpowiedzi. 
 
6) w zadaniu nr 3 - ofertę firmy ZU-H MAXMED Marcin Murzyn z siedzibą: Orle, ul. Pomorska 49 - w 
oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp. Istnieją przesłanki do odrzucenia oferty Wykonawcy z powodu 
niezgodności jej treści (przedmiotu zamówienia) z wymogami SIWZ. Wykonawca zaproponował nawóz 
ogrodniczy do kwiatów (poz. nr 7) w opakowaniach o gramaturze 5 kg, podczas gdy w SIWZ dopuszczono 
opakowania o wielkości maksymalnie 2 kg. 
 

TERMIN, PO UPŁYWIE KTÓREGO ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana nie  wcześniej niż w dniu 
27  lutego 2014r dla zadania nr 1. 

               
Z poważaniem, 
 

       mgr inż. Grażyna Kubuj - Bełz 
 
        Dyrektor 
 


