Kętrzyn, dnia 09.03.2009 r.
Znak: SO.341/04(ZI)/09
Burmistrz Miasta Kętrzyn

Komisja Przetargowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 44/09 z dnia
05.02.2009 r. do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej na udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą „Wykonanie instalacji wentylacji z zasileniem elektroenergetycznym
zadaszonej hali kortów tenisowych w kompleksie rekreacyjno – sportowym przy ul.
Szpitalnej 1 w Kętrzynie”. na podstawie streszczenia oceny i porównania złoŜonych ofert
dokonanego na Druku ZP- 21 proponuje wybór oferty nr 5 złoŜonej przez Wykonawcę:
„KOZICKI” Usługi Projektowo- Wykonawcze InŜynierii Sanitarnej Karol Kozicki
19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 54/13
cena ofertowa brutto 48.844,98 zł
Uzasadnienie
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu „Wykonanie instalacji wentylacji z
zasileniem elektroenergetycznym zadaszonej hali kortów tenisowych w kompleksie
rekreacyjno – sportowym przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie” wpłynęło pięć ofert:
Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

Okres
gwarancji*

1

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
„DESCO” Sp. z o.o.
82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 28

netto 53.0000,00 zł
brutto 64.660,00 zł

2

P.P.H.U. ELEKTROSYSTEM
Adam Gąsior, Krzysztof Pilarczyk s.c.
62-800 Kalisz, ul. Czaszkowska 4/29a

netto 80.000,00 zł
brutto 97.600,00 zł

36 m-cy

netto 41.977,54 zł
brutto 51.212,60 zł

36-m-cy

netto 38.490,84 zł
brutto 46.958,82 zł

36 m-cy

netto 40.036,87 zł
brutto 48.844,98 zł

36 m-cy

3
4

5

Energy Management and Conservation Agency SA
00-490 Warszawa, ul. Wiejska 20
RT-SYSTEM
Robert Laszkowski, Tomasz Matejkowski s.c.
18-400 ŁomŜa, ul. Zawady Przedmieście 17
„KOZICKI” Usługi Projektowo- Wykonawcze InŜynierii
Sanitarnej Karol Kozicki
19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 54/13

24 m-ce

Komisja Przetargowa proponuje odrzucenie oferty nr 1 oraz oferty nr 4.
Oferta nr 1 złoŜona przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „DESCO” Sp. z o.o.
podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt

2) ustawy PZP, gdyŜ jej treść nie

odpowiada treści SIWZ.
Zamawiający w § 7 ust. 1. wzoru umowy, stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ wskazał, iŜ
wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na
okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca w pkt 7
oferty oświadczył, iŜ zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji
roboty budowlane na okres 24 m-cy.

Mając na względzie powyŜsze koniecznym jest odrzucenie oferty nr 1.
Oferta nr 4 złoŜona przez RT-SYSTEM Robert Laszkowski, Tomasz Matejkowski s.c.
podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 8) ustawy PZP w związku
z art. 73 § 1 oraz art. 78 § 1 kc.
Z dokumentów dołączonych do oferty wynika, iŜ wykonawca RT-SYSTEM Robert Laszkowski,
Tomasz Matejkowski s.c. jest Liderem zawiązanego w dniu 23.02.2009 r. Konsorcjum firm RT-SYSTEM
Robert Laszkowski, Tomasz Matejkowski s.c. oraz Zakład Instalacji Sanitarnych MRÓZ s.j. z siedzibą
w Ostrołęce.
W dniu 23.02.2009 r. Partner Konsorcjum - Zakład Instalacji Sanitarnych MRÓZ s.j. upowaŜnił
p. Tomasza Matejkowskiego oraz p. Roberta Laszkowskiego - wspólników RT-SYSTEM Robert
Laszkowski, Tomasz Matejkowski s.c. do reprezentowania Konsorcjum ofertowego w trakcie procedury
przetargowej

na

wykonanie

zadania:

„Wykonanie

instalacja

wentylacji

z

zasileniem

elektroenergetycznym zadaszonej hali kortów tenisowych w kompleksie rekreacyjno – sportowym przy
ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie”, w tym podpisania składanej przez konsorcjum oferty. Pełnomocnictwo
udzielone zostało łącznie dla dwóch osób p. Roberta Laszkowskiego oraz p. Tomasza Matejkowskiego.
Ofertę, na którą składają się formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowofinansowy, zaakceptowany wzór umowy i inne dokumenty podpisał wyłącznie p. Robert Laszkowski.
i z tego względu oferta nr 4 jest ofertą niewaŜną, gdyŜ brak na niej własnoręcznego podpisu osoby
p. Tomasza Matejkowskiego. Z tych względów naleŜy uznać, iŜ oferta nie została złoŜona w formie
pisemnej, gdyŜ dla zachowania formy pisemnej zgodnie z art. 78 kc konieczne jest złoŜenie
własnoręcznego podpisu pod treścią dokumentu obejmującego treść oświadczenia woli.
Mając na względzie, iŜ formularz oferty w swojej treści zawiera oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
zaś oferta z uwagi na brak podpisu jednego z pełnomocników jest niewaŜna, naleŜy stwierdzić,
iŜ wykonawca nie złoŜył w sposób właściwy oświadczeń, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24
ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
NaleŜy ponadto zauwaŜyć, iŜ zgodnie z pkt 10 ppkt 1 lit. e) SIWZ wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia winni do pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe osoby podpisujące
pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy. Do
oferty nie dołączono odpisu z rejestru przedsiębiorców Zakładu Instalacji Sanitarnych MRÓZ spółka
jawna, z którego wynikałyby zasady reprezentacji tejŜe spółki.
Działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy PZP Komisja Przetargowa proponuje odstąpienie
od wzywania wykonawcy do uzupełnienia oferty o oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, jak równieŜ o odpis
z rejestru przedsiębiorców, gdyŜ pomimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.
Zamawiający w pkt. 13 SIWZ ustalił, Ŝe wyłącznym kryterium, którym będzie się kierował
przy wyborze ofert będzie cena- 100 %. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniŜszej ceny
przedstawionej przez wykonawców. Oferta z najniŜszą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.

Komisja Przetargowa dokonała oceny i porównania ofert nie podlegających odrzuceniu, co
przedstawia poniŜsza tabela.

Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 100 %

2.

P.P.H.U. ELEKTROSYSTEM
Adam Gąsior, Krzysztof Pilarczyk s.c.
62-800 Kalisz, ul. Czaszkowska 4/29a

48.844,98 zł
97.600,00 zł

x 10 = 5,00 pkt

3.

Energy Management and Conservation Agency SA
48.844,98 zł
00-490 Warszawa, ul. Wiejska 20
51.212,60 zł

x 10 = 9,54 pkt

5.

„KOZICKI” Usługi Projektowo- Wykonawcze
InŜynierii Sanitarnej Karol Kozicki
19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 54/13

48.844,98 zł
48.844,98 zł

x 10 = 10 pkt

Razem

5,00 pkt

9,54 pkt

10 pkt

Mając na względzie powyŜsze najkorzystniejszą ofertę złoŜył wykonawca nr 5.
Komisja przetargowa proponuje wybór oferty nr 5 do realizacji zadania: „Instalacja
wentylacji z zasileniem elektroenergetycznym zadaszonej hali kortów tenisowych w
kompleksie rekreacyjno – sportowym przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie”

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Andrzej Porwał

Zatwierdził:
Z up. Burmistrza Miasta
Krzysztof Balcerzak
Z-ca Burmistrza Miasta

