
                                          

 

Skarżysko-Kamienna 31.03.2010r.  
IP.VIII.341-025/2010 
 
        
       wg. rozdzielnika  
 

Zawiadomienie o wyborze oferty 
 
 Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
działając jako Zamawiających na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2007 Nr 223, poz. 1655. ze zmianami) oraz 
aktów wykonawczych do tej ustawy zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z pokryć dachowych, ścian budynków  i nieruchomości stanowiących 
własność osób fizycznych oraz budynków będących w zasobach Gminy Skarżysko-Kamienna” 
wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę firmy P.H.U.P. „EURO-GAZ” Sp. j. Zgórsko 31a 
26-052 Sitkówka – Nowiny. 
 W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert zgodnie z wskazanym kryterium oceny 
ofert tj. cena 100%, oferta otrzymała maksymalną ilość punktów spośród wszystkich ofert nie 
podlegających odrzuceniu, oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 ust 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone                   
w treści SIWZ 
 Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuję, 
że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty (zgodnie                      
z zestawieniem  punktacji przyznanej poszczególnym ofertom) :  
 

Nr oferty Nazw i adres Wykonawcy 

Przyznana punktacja 
(pkt =%) 

zgodnie z kryterium 
cena – 100% 

1 
SPE-BAU Sp. z o.o.  
ul. Grabiszyńska 163 
53-439 Wrocław 

70,73 

2 

P.P.H.U. ”Eko-Mix”  
Spurek Konstanty Andrzej 
ul. Grabiszyńska 163 
50-950  Wrocław 

81,50 

5 
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.  
Dobrów 8  
28-142 Tuczępy 

85,67 

6 
BIO-MED Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 
25-663 Kielce 

80,40 

7 

Firma Usługowa „FREEDOM” 
Hubert Olejarz 
Świerczek 23 
26-115 Skarżysko Kościelne 

77,18 

8 

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” 
Sp. z o.o.  
ul. Wrocławska 3  
26-600 Radom 

91,78 

9 
P.H.U.P. „EURO-GAZ” Sp.j.  
Zgórsko 31a 
26-052 Sitkówka – Nowiny 

100 

 



                                          

 

Jednocześnie informuję, że z prowadzonego postępowania przetargowego zostały odrzucone oferty 
następujących firm: 
 
1. Oferta nr 3 złożona przez firmę „Auto – Złom’’ Bogusław Paź  ul. Przewłoka 46, 39-406 
Chodków. 
 Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
odrzuca ofertę, ponieważ oferta złożona przez Wykonawcę na formularzu ofertowym  nie została 
podpisana.  
 Na podstawie art. 82 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę składa się, pod 
rygorem nieważności w formie pisemnej albo za zgodą Zamawiającego w postaci elektronicznej, 
opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. Złożenie oferty jest złożeniem oświadczenia woli przez Wykonawcę.  
Zgodnie z zapisami pkt 14. Opis sposobu przygotowania oferty SIWZ przedmiotowego 
postępowania, oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. Art. 78 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz. 93  
z późn. zm) stanowi, że do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarczy złożenie 
własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Oferta Nr 3 firmy 
Auto – Złom’’ Bogusław Paź  nie został podpisana, przez co nie zachowano formy pisemnej oferty.  
Art. 73 §1 ustawy Kodeks cywilny stanowi, że jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę 
pisemną, czynn9ość dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy 
ustawa przewiduje rygor nieważności. W powyższym przypadku rygor nieważności przewiduje art. 
82 ust 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  
 W związku z powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 8 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych odrzucam ofertę jako niezgodną z ustawą oraz nieważną na podstawie odrębnych 
przepisów. 
 
2. Oferta Nr 4 złożona przez EKOCHEM EKOSERVICE Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 125,  
90-430 Łódź. 
 Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 i pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
odrzuca ofertę, ponieważ treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz złożona oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.  .  
 Na formularzu oferty wykonawca podał ceny za: 
- demontaż – 15 zł/m2 + VAT 22%. 
- Odbiór, transport i utylizacja – 0.48 zł/kg +VAT 22% 
  W SIWZ pkt 19 - Opis sposobu obliczenia ceny, oraz formularzu oferty (Załącznik nr 1) 
Zamawiający, w celu właściwej oceny ofert wskazał w jaki sposób należy podać cenę za realizację 
przedmiotu zamówienia. Odzwierciedleniem znajomości przez Wykonawcę wymagań 
zamawiającego jest treść złożonej oferty, która podlega badaniu i ocenie. Złożona oferta nie zawiera 
żadnego z wymaganych elementów, które dawały by możliwość przeprowadzenia oceny oferty                    
i porównania jej z treścią pozostałych złożonych oferty. Niezgodność merytoryczna oferty z treścią 
SIWZ zobowiązuje Zamawiającego do odrzucenia złożonej oferty.  
 W treści SIWZ jak również treści Formularz oferty Zamawiający wskazał jaką stawkę 
podatku VAT powinien zastosować Wykonawca. Zastosowana stawka podatku jest niezgodna                     
z obowiązującą stawką przypisaną na podstawie odrębnych przepisów do czynności będących 
przedmiotem zamówienia.  
 Ustawa – Prawo zamówień publicznych definiując cenę odsyła do ustawy z dnia 5 lipca 
2001 roku o cenach, gdzie w art. 3 ust. 1 pkt 1 czytamy, że w cenie uwzględnia się podatek od 
towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Dlatego jeśli wykonawca zastosował niewłaściwą stawkę 
podatku VAT to popełnił błąd w obliczeniu ceny. Tak popełnionego błędu nie można poprawić na 
podstawie art. 87 ust. 2 i związanego z nim art. 88 ustawy. Jeśli wykonawca przyjął błędna stawkę 
VAT to jego oferta musi zostać odrzucona. 



                                          

 

 W związku z powyższym Zamawiający odrzuca złożoną przez firmę  EKOCHEM 
EKOSERVICE Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź. ofertę.  
 
Termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą wyznaczam na dzień 14.04.2010r. w siedzibie 
zamawiającego.  Termin wynikający z art. 94 ust 1 po upływie którego umowa może być zawarta 
upływa w dniu 12.04.2010r.  
 
 Jednocześnie Zamawiający wzywa adresatów niniejszego pisma do niezwłocznego 
potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dot. daty i osoby 
potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego tj. 041-25-20-200. 
 
          Podpisał 
 
            Prezydent Miasta  
             Roman Wojcieszek 
Otrzymują: 
1. SPE-BAU Sp. z o.o.  
    ul. Grabiszyńska 163 
    53-439 Wrocław 
2. P.P.H.U. ”Eko-Mix”  
    Spurek Konstanty Andrzej 
    ul. Grabiszyńska 163 
    50-950  Wrocław 
3. „Auto – Złom’’ 
    Bogusław Paź  
    ul. Przewłoka 46 
    39-406 Chodków  
4. EKOCHEM EKOSERVICE Sp. z o.o.  
    ul. Piotrkowska 125 
    90-430 Łódź 
5. Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.  
    Dobrów 8  
    28-142 Tuczępy 
6. BIO-MED Sp. z o.o.  
    ul. Olszewskiego 6 
    25-663 Kielce 
7. Firma Usługowa „FREEDOM” 
    Hubert Olejarz 
    Świerczek 23 
    26-115 Skarżysko Kościelne 
8. Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o.o.  
    ul. Wrocławska 3  
    26-600 Radom 
9. P.H.U.P. „EURO-GAZ” Sp.j.  
    Zgórsko 31a 
    26-052 Sitkówka – Nowiny 
10. a/a 


