Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Jeleniewo, dn. 26 lutego 2018 r.
PFE.7013.1.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) ustawy nie stosuje się
Zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13
stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru
wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków
dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106),
w związku z postępowanie ofertowym realizowanym przez Gminę Jeleniewo, informuję, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia na nadzór inwestorski na projekt pn.: „Modernizacja
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jeleniewo” zostało zakończone postępowanie.
Przedmiot zamówienia: Usługa na pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na
projekt pod nazwą: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jeleniewo”, w
tym:
Część I: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości
Jeleniewo oraz budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości
Podwysokie Jeleniewskie”
Część II: „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi
Gulbieniszki, gmina Jeleniewo”
W dniu 30 stycznia 2018 r. postępowanie o udzielenie zamówienia w formie
zapytania ofertowego ogłoszono na:
a) portal ogłoszeń ARiMR – https://portalogloszen.arimr.gov.pl
b) strona internetowa Zamawiającego - http://bip.jeleniewo.i-gmina.pl
c) tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w budynku Urzędu Gminy Jeleniewo
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
38.000,00 zł netto, tj. 46.740,00 zł brutto, w tym:
część I: 8.000,00 zł netto, tj. 9.840,00 zł brutto,
część II: 30.000,00 zł netto, tj. 36.900,00 zł brutto.
Oferty do dnia 08.02.2018 r. do godz. 11.00 złożyły 4 firmy.
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W poniższej tabeli zbiorcze zestawienie ofert, a także punktacja przyznana ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Część I: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości
Jeleniewo oraz budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości
Podwysokie Jeleniewskie”:

Lp.

1

2

3

4

Nazwa (firma) oraz adres
wykonawcy

Instytut Zrównoważonego
Rozwoju Sp. zo.o. ul.
Elewatorska 17 lok. 1, 15-620
Białystok
PBI SAN-SYSTEM Karol
Brodowski 19-400 Olecko,
ul. Mazurska 30A
Przedsiębiorstwo Usługowe
„AD-BUD” R i P Popow s.c. 15298 Białystok, ul. Żelazna 9/54
Obsługa Inwestycji Tomasz
Sidłowski ul. I. Daszyńskiego
7/7, 16-400 Suwałki

Punktacja w
kryterium
cena

Punktacja w
kryterium
doświadczenie
inspektora
nadzoru

Łączna
punktacja
przyznana
ofercie

35,98

0,00

35,98

Oferta
wykluczona

Oferta
wykluczona

Oferta
wykluczona

29,98

10,00

39,98

80,00

20,00

100,00

Część II: „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi
Gulbieniszki, gmina Jeleniewo”:
Lp.

1

2

3

4

Nazwa (firma) oraz adres
wykonawcy

Instytut Zrównoważonego
Rozwoju Sp. zo.o. ul.
Elewatorska 17 lok. 1, 15-620
Białystok
PBI SAN-SYSTEM Karol
Brodowski 19-400 Olecko,
ul. Mazurska 30A
Przedsiębiorstwo Usługowe
„AD-BUD” R i P Popow s.c. 15298 Białystok, ul. Żelazna 9/54
Obsługa Inwestycji Tomasz
Sidłowski ul. I. Daszyńskiego
7/7, 16-400 Suwałki

Punktacja w
kryterium
cena

Punktacja w
kryterium
doświadczenie
inspektora
nadzoru

Łączna
punktacja
przyznana
ofercie

42,37

20,00

62,37

Oferta
wykluczona

Oferta
wykluczona

Oferta
wykluczona

73,59

20,00

93,59

80,00

0,00

80,00

Z postępowania został wykluczony Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 w związku z tym, iż
w ofercie złożonej przez Wykonawcę nie wynika jednoznacznie, iż spełnił warunki udziału w
postępowaniu.
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W trakcie oceny ofert przedmiotowy Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień i
uzupełnienia dokumentów. Wykonawca składając ofertę dołączył wymagane wykazy
(załącznik nr 3 i załącznik nr 4), jednakże nie wypełnił ich w sposób jednoznacznie
potwierdzający spełnianie doświadczenia.
W załączniku nr 3 nie wykazał wykonanych usług nadzoru inwestorskiego, choć w
formularzu ofertowym wpisał, iż wykonał w części I - 8 sztuk nadzorów inwestorskich sieci
wodociągowych i 5 sztuk nadzorów inwestorskich kanalizacji sanitarnej, natomiast w części
II wykonał 1 nadzór nad stacją uzdatniania wody.
W załączniku nr 4 wykazał osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
jednakże nie podał informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień.
Ponadto Wykonawca nie dołączył do oferty odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Do wyznaczonego terminu, tj. do dnia 19 lutego 2018 r. Wykonawca nie złożył wyjaśnień ani
nie uzupełnił dokumentów, zatem jego ofertę należy uznać za niespełniającą warunków
udziału w postępowaniu.
Zatem oferta Wykonawcy nr 2 nie spełnia zapisów zawartych w ust. 6 Zapytania ofertowego.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Jako najkorzystniejsze wybrano oferty wykonawcy:
Część I: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości
Jeleniewo oraz budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości
Podwysokie Jeleniewskie”:
Obsługa Inwestycji Tomasz Sidłowski ul. I. Daszyńskiego 7/7, 16-400 Suwałki
Część II: „Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi
Gulbieniszki, gmina Jeleniewo” :
Przedsiębiorstwo Usługowe „AD-BUD” R i P Popow s.c. 15-298 Białystok, ul. Żelazna
9/54
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Wybrane oferty na część I i część II są najkorzystniejsze, ponieważ spośród złożonych
ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu spełniają określone wymagania i otrzymały
najwyższą ilość punktów zgodną z kryteriami oceny ofert (kryterium cena – 80 % i kryterium
doświadczenie inspektora nadzoru – 20 %).

Kazimierz Urynowicz
…………………………
Podpis Wójta Gminy Jeleniewo
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