
 

  INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH  
 
 

      
NO/3006/2013          Puławy, 29.08.2013 r. 

 

 

OGŁOSZENIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych zawiadamia, że w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego Wykonanie prac remontowych na obiektach INS, Nr sprawy 

INS/NO-26/2013, w częściach I i II zamówienia za najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 

 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „CHEMBUD” Sp. z o.o. 

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 
24-110 Puławy 

 
Uzasadnienie 

Wyłoniony Wykonawca P.B-U. „CHEMBUD” Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110   

z siedzibą w Puławach, spełnia wymogi określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie 
podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 24 ustawy Pzp. 

Wykonawca przedstawił ofertę zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Cena 
przedstawiona przez Wykonawcę mieści się w kwocie jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Oferta Wykonawcy oceniona przez Zamawiającego w oparciu o kryterium 
cena 80%, termin gwarancji 20%, uzyskała najwyższą liczbę punktów.  

 
Podsumowanie wyboru 

Nr 
oferty Wykonawca 

Część I Część II 
Ilość przyznanych punktów Ilość przyznanych punktów 
cena 
80% 

gwarancja 
20% 

ogółem 
cena 
80% 

gwarancja 
20% 

ogółem 

1 
Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA” 

ul. Kilińskiego 15/17  
26-600 Radom 

Oferta odrzucona 

2 
„HOMEWAY” Piotr Bartkowski 
Jakubowice Konińskie 164 A  

21-003 Ciecierzyn 
Oferta odrzucona 

3 
P.B-U. „CHEMBUD” Sp. z o.o. 

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 
24-110 Puławy 

80 20 100 80 20 100 

 
Wykonawcy wykluczeni 

1) Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”, ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom 
2) „HOMEWAY” Piotr Bartkowski, Jakubowice Konińskie 164 A, 21-003 Ciecierzyn 

 
Uzasadnienie faktyczne  

Wykonawcy nie wykazali spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawcy 

zostali wezwani do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu i w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów. 

 
Uzasadnienie prawne  

Wykonawcy zostają wykluczeni z postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4  ustawy Pzp  
„z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu”.   
Oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone. 



 
Oferta odrzucona 

„HOMEWAY” Piotr Bartkowski, Jakubowice Konińskie 164 A, 21-003 Ciecierzyn 

 
Uzasadnienie faktyczne 

Wykonawca został wezwany do przedstawienia pełnego, wyczerpującego pisemnego zobowiązania 
innego podmiotu, potwierdzającego,  że wykonując przedmiotowe zamówienie będzie polegał na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innego podmiotu, w odniesieniu do wymogów określonych w SIWZ. W wyznaczonym 

terminie Wykonawca nie złożył wymaganego dokumentu. 

 
Uzasadnienie prawne  

Oferta Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp, „Zamawiający odrzuca 
ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 

 

 
 

Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), dział VI „Środki ochrony 
prawnej”. 

 

 

 
 

 
 

 

 
Otrzymują 

1) Wykonawcy 
2) strona internetowa INS 

3) a/a 

 

 


