
                                                         Radłów, dnia 24.07.2008r.
WÓJT  GMINY  RADŁÓW 

KB.III.3401/6/2008

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
I OFERTACH ODRZUCONYCH

Na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
Publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) w imieniu Gminy 
Radłów informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

Wymiana tablic informacyjnych na terenie Gminy Radłów na tablice 
informacyjne zawierające dodatkowe nazwy miejscowości w języku 
mniejszości - języku niemieckim 
Została wybrana oferta wykonawcy :

„RESTAL” Sp. zo.o.
ul. Żerkowicka 1a
45 - 838 Opole

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 40.285,05 złotych ( słownie: czterdzieści 
tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych ( 05/100 złotych).

Uzasadnienie: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, gdyż posiada najniższą 
cenę i uzyskała największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

Zostały odrzucone dwie oferty wykonawców:

1.   „WIMED” Sp. zo.o.
       ul. Tarnowska  48
       33 - 170 Tuchów
Oferta wykonawcy została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt.4 i art. 90 ust.3 
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 223, 
poz. 1655 z późn. zm. )
W związku z faktem, że cena ofertowa  zawarta w ofercie znacznie odbiegała od 
większości cen ofertowych, Zamawiający zwrócił się w formie pisemnej z prośbą 
o wyjaśnienie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny i wyznaczył 
7 dniowy termin na udzielenie wyjaśnień. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia 
a w szczególności kalkulacja kosztorysowa ujawniły poważne błędy w obliczeniu 
ceny:
- przyjęto nieprawidłową ilość znaków ( jest 71 a powinno być 67),
- w wyznaczaniu wartości netto poszczególnych znaków błędnie obliczony jest 
iloczyn jednostki miary i ceny netto,
-  przyjęto nieprawidłową ilość słupków ( jest 74 a powinno być 134),
-  koszty montażu i demontażu słupków obliczone są do  nieprawidłowej ilości 
słupków przewidzianych w SIWZ.
Błędy te zaniżają cenę ofertową powodując że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i dlatego konieczne jest odrzucenie oferty na 



podstawie  art.89 ust.1 pkt.4 i art.90 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 
zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. )

2.  UNSTOP  Aneta Rymer
     ul. Staszica 59
     41 - 500 Czeladź
Oferta wykonawcy została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt.4 i art. 90 ust.3 
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 223, 
poz. 1655 z późn. zm. )
W związku z faktem, że cena ofertowa  zawarta w ofercie znacznie odbiegała od 
większości cen ofertowych, Zamawiający zwrócił się w formie pisemnej z prośbą 
o wyjaśnienie elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny i wyznaczył 
7 dniowy termin na udzielenie wyjaśnień. Oferent w wyznaczonym terminie nie 
dopełnił obowiązku udzielenia wyjaśnień w związku powyższym zachodzi 
konieczność odrzucenia oferty zgodnie z art.90 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004r. 
Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. )   

Nazwa wykonawcy, nazwy ( firmy ), siedziby i adresy wykonawców, którzy 
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Nr 
oferty

Nazwa i adres oferenta Cena oferty
Netto zł VAT 22% Brutto zł

Łączna 
punktacja

01
„TIOMAN”  
Grzegorz Kończalski Sp.J.
ul. Świętopełka 15/23
87 – 100 Toruń

34.500,00 7.590,00 42.090,00 285,00

02 „WIMED” Sp.zo.o
ul. Tarnowska  48
33 -170 Tuchów

22.665,07 4.986,30 27.651,37
Oferta 

odrzucona
03 CZMUDA S.A.

ul. Sokola 6 c
11 - 041 Olsztyn

36.362,10 7.999,66 44.361,76 270,00

04 „GIERA” ZNAKI DROGOWE
Michał Giera, Krystyna Giera Sp.J
ul. Lipowa 49 a
11 - 042 Jankowo k/ Olsztyna

35.553,05 7.821,67 43.374,72 276,00

05 RESTAL Sp.zo.o.
ul. Żerkowicka 1A
45 -838 Opole

33.020,53 7.264,52 40.285,05 300,00

06 UNSTOP  Aneta Rymer
ul. Staszica 59
41 - 500 Czeladź

24.059,40 5.293,07 29.352,47
Oferta 

odrzucona

Od powyższej decyzji przysługuje Państwu odwołanie zgodnie z Działem VI Ustawy 
-  Prawo zamówień publicznych.

Dziękujemy Państwu za udział w niniejszym postępowaniu, zapraszając 
jednocześnie do udziału w następnych.

 

 
Wójt Gminy Radłów
Włodzimierz Kierat


