
ZARZĄDZENIE NR 2212010
BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 01 lśflietnia 2010r.

w sprawie $Ykluczenia wykonawców' odrzucenia ofert i wyboru oferty
naikorzystniejszej lv postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ptowadzonego
łv trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawię ań. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 malca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001r. NI 142., poz. 1591 z późn. zm'') w z$ią?L.u z ań.3 ust'1 pkt.1 i alt' 91 ust.l ustawy
z dnia 29 stycznia 2004I. PIa\ło zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. NI 223 poz.I655 z
póżn. zm..) z:arfądzarn' co następlrje:

s 1. Zatwieldzam plotokół komisji przetalgowej dotyczący postępowania o udzie1enie
zamówienia publicznego plowadzonego \Ą'trybie pŻetargu nieograniczonego na Zadanie

..Budowa buclynku nrieszkalnego wielorodzirmego-socjalnego z placem zabaw dla dzieci w
miejscowości Lipie,,.

$ 2. W rtyniku przeplowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o
ustawę prawo Zamówień publicznych:

1) na podstawie aft. 24 ust' 2 pkt 4, w związku z ań. 26 ust. 3 usta\łl wykluczam
wykonarł'cę - Przedsiębiorstwo wieloblanżowe ',constans', Konstanty Jagielski, ul.Podmuma
6, 87-400 Golub-Dobżyń z postępowania, ponieważ \ł1konawca nie wykazał spełnienia
warunłów udziału w postętr]owaniu dotyczących posiadauia doświadczenia', 

2) na podstawie ań. 24 ust. 2 pkt 4, w związki| z aft.26 ust. 3 ustawy \łykluczam
wykonartcę - Pżedsiębiolstwo-Harrd1owo-Usługowe'Produkcyjne '.Metalex.', ul'Planty 38'
87.810 Włocławek z postępowarria. porriervM \łykonawca nie wykazał spełnienia warunków
udziału w postępowaniu dotycuących posiadania doświadczenia, dysponowania osobami
zdolrrymi do wykonania zamówięnia olaz s).tuacji ekonomicznej i finansowej. Ponadto na
podstawię ań' 89 ust. 1 plt 2 w zwiąĄu z alt. 26 ust' 3 ustawy odźucam ofefię vykonawcy,
ponięwaz Lreśó oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych waluntólv zamówienia v,
kwestii nie złożenia hamonogrumu lzeczolvo-finansowego realizacji i tozllczenia
wykonywanych robót.

3) na podstawie afi. 24 ust. 2 pkt 3 i 4. w związlrr z ań. 26 ust. 3 ustawy wykluczam
wJkonawcę . lzdebski Przedsiębiorstwo Budowlane' ul.Wapienna 6/8, 87-100 Toruń z
postępowania. ponięwćri wykonawca złożył niępnwdziwe informacje mającę wpłIjv ]ub
mog4ce mieć wpłJrv na wynik plowadzonego postępowania oraz nie wykazał spełnienia
wanrnków udzia]łu w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.

4) na podstawie alt. 89 ust. 1 pkt 2, w zwią7ku z ar1. 26 ust' 3 ustawy odrzucam ofefię
wykonawoy - konsorcjum w składzie: 1. PPHU ,,Eventus,, Arkadiusz Kalinski, ul.orłowska
62, 88.100 Inoll'rocław, 2. Zal<ład Instalacji Budowlanych Marian Kalinski, ul'Nomida 38,
88'100 Inowrocław, poniewa]ż tieść oferty nie odporłiada fueści specyfikacji istotnych
warunkórł' zamówienia w ku'ęstii złoŻonego hajmonogramu rzeczowo-finansowego lealizacji
i rozliczenia wykon;.wanych robót.

5) na podstawie afi. 89 ust. 1 pkt 2. w zvliązku z ań. 26 ust. 3 ustawy odŻucam ofeńę
wykolawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-}Iandlowe ',Lenbud'' Sp. z o.o., ul'okólrra ]28,
87-100 Tonrń, po ieważ tleść ofeńy nie odpowiada t|eści spec}dkacji istotnych warunków
zanrówienia w kwestii złożonego hamonoglanu Źęczowo-finansowego lealizacji i
rozliczenia wvkonvwanych robót.



6) na podstawię alt. 24 ust' 2 pkt 2 ustawy wykluczam wykonawcę - PEedsiębio$two
wielobmnżowe .Mister.Bud'' Kazik Michał, Radojewice 65, 88-101 Inowrocła\ł z
postępowania. poniewarż wykonawca nie rłniósł wadium do upływu terminrr składania ofer1.

s 3. w w}nil.u przeplowa.Izonego postą)owania o zamówienie publiczne dokonuję
wyboflr ofeńy najkorzystniejszej, spełniającej wymogi zamawiającego określo[e w
specńkacji istotnych warwków zamówięnia, któIą złożył wykonawca:
konsorcjum w sldadzie:
1) PIIU ,,Inenergia" Maciej Szubarga, ul'Nowa 2' 88-100 Inowroclaw
2) Molewski Sp. z o.o., ul.Kaliska 11' 87-860 Chodecz
Cena oferty brutto - 1.771.623,45 zl

$ 4. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.


