
                                                                  Czarnocin, dnia 18.04.2011 r.

Zamawiający:       
Gmina Czarnocin
Czarnocin 100 A
28- 506 Czarnocin
tel.:  (41) 35-12-028, faks: (41) 35-12- 029   

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na roboty ziemne i  odwodnieniowe w sołectwach na 
terenie gminy Czarnocin

Zawiadomienie  o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania

I.  Zamawiający  zawiadamia,  że  zostały  odrzucone  z  przedmiotowego  postępowania 
następujące oferty:

 
1. oferta  nr  1  Firmy  "TRANZBED"  Lechosław  Przeniosło,  Będziaki  33,  28-  506 

Czarnocin, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo 
zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami/.
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Zamawiający w zaproszeniu do składania ofert w punkcie 3 ppkt f (praca koparki 
przy robotach ziemnych) wymagał ceny za 1 m3   ziemi, a w ofercie została podana 
cena za 1 godzinę pracy.

2. oferta  nr  2  Firmy  Z.B.E.  "EKOROB"  Roboty  Ziemno-  Drogowe  Robert 
Lewandowski, Miernów 63, 28- 425 Złota, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113 
poz. 759 z późniejszymi zmianami/.
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Zamawiający w zaproszeniu do składania ofert w punkcie 3 ppkt f (praca koparki 
przy robotach ziemnych) wymagał ceny za 1 m3   ziemi, a w ofercie została podana 
cena za 1 godzinę pracy.

II. Na  podstawie  art.  93  ust.  3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.-  Prawo  zamówień 
publicznych /Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz.  759 z późniejszymi zmianami/ Zamawiający 
zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało 
unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, ponieważ nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W  przedmiotowym  postępowaniu  w  wymaganym  terminie  tj.  do  dnia  15.04.2011  r. 
wpłynęły dwie oferty od następujących Wykonawców: Firmy "TRANZBED" Lechosław 
Przeniosło, Będziaki 33, 28- 506 Czarnocin oraz Firmy Z.B.E. "EKOROB" Roboty Ziemno- 
Drogowe Robert  Lewandowski,  Miernów 63,  28-  425  Złota,  jednakże  oferty  te  zostały 
odrzucone dlatego postanowiono unieważnić postępowanie przetargowe.
Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  w  najbliższym  czasie  zamierza  powtórzyć  
procedurę przetargową.


