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Gmina Miasta Radomia, Urz ąd Miejski w Radomiu  
Biuro Zamówie ń Publicznych 

 

 
26-610 Radom, ul. Jana Kili ńskiego 30 

tel. 048 36-20-283, 36-20-288; 
tel./fax. 048 36-20-282, 36-20-284 

Radom, dn. 13 listopada 2008r. 

 
 
BZP.PS.341 – 491,494,499,500/08 

 

ZAWIADOMIENIE 

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości nie przekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 
206.000 € na sporządzenie dokumentacji tj. inwentaryzacji powykonawczej 

architektoniczno-budowlanej wraz z instalacjami 
ogłoszonym w dniu 17.10.2008r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej 

www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl (numer 
ogłoszenia: 234600-2008). 

 
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 2008r.  
o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (…), (Dz. U. z 2008r., nr 171, poz. 1058), zawiadamiamy 
o: 
 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium oceny 

ofert: cena – 100% uznano ofertę złoŜoną przez następującego wykonawcę: 
 

Na I część zamówienia:  

Oferta nr 2  

ART. DOM Rafał Tokarek 

ul. ZWM 11/9 , 44-122 Gliwice   

Cena oferty brutto: 115 607,20 zł brutto 

Liczba złoŜonych ofert w postępowaniu:  2 
 
Na II część zamówienia:  
 
Oferta nr 1 

ART. DOM Rafał Tokarek 

ul. ZWM 11/9 , 44-122 Gliwice   

Cena oferty brutto: 143 276,80 zł brutto 

Liczba złoŜonych ofert w postępowaniu:  1 
 
 

2. Uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu a złoŜona przez niego oferta na I i II część zamówienia nie podlega 
odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena – 100%. 
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3. Lista wykonawców, którzy złoŜyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym  
w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100%. 

 
 
Na I część zamówienia:  

 
Numer 
oferty Nazwa (firmy), siedziby i adresy wykonawców Liczba punktów w 

kryterium – cena (100 %) 

 1 

ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie 
Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy 
ul. Lipowa 65 
44-100 Gliwice 

44,93 pkt 

2 
ART. DOM Rafał Tokarek  
ul. ZWM 11/9 
44-122 Gliwice 

100 pkt 

 
 

Na II część zamówienia:  
 

Numer 
oferty Nazwa (firmy), siedziby i adresy wykonawców Liczba punktów w 

kryterium – cena (100 %) 

1 
ART. DOM Rafał Tokarek  
ul. ZWM 11/9 
44-122 Gliwice 

100 pkt 

 
 

4. UniewaŜnienie III części postępowania. 
 
Informujemy, Ŝe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na III część zamówienia 
zostało uniewaŜnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 4 września 2008r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (…), (Dz. U.  
z 2008r., nr 171, poz. 1058),. W/w artykuł stanowi, Ŝe zamawiający uniewaŜnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego, jeŜeli nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo 
nie wpłynął Ŝaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu (…). 
Do 31.10.2008r. do godz: 1130 nie wpłynęła Ŝadna oferta na III część zamówienia. 

 
5. UniewaŜnienie IV części postępowania 
 

Informujemy równieŜ, Ŝe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na IV część 
zamówienia zostało uniewaŜnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w związku z art. 4 
ust. 1 ustawy z dnia 4 września 2008r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (…), (Dz. U.  
z 2008r., nr 171, poz. 1058). W/w artykuł stanowi, Ŝe zamawiający uniewaŜnia postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego, jeŜeli cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą 
zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie 
zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 94 100,- zł, natomiast cena oferty wynosiła 163 919,20 
zł. 


