
Znak sprawy P/02/2009 

Koźmin Wlkp.,  dnia 06.11.2009 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 
 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wlkp. ul. Klasztorna 39 63-720 Koźmin Wlkp., 

Zgodnie z art. 92 ustawy prawo zamówień informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

Zmianę sposobu użytkowania części komunikacji na zaplecze socjalno – sanitarne przy sali 

gimnastycznej. 

W przedmiocie postępowania złożono 3 oferty. 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze 

SIWZ przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium: 

Cena – cena brutto za realizację zamówienia. 

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert. 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Streszczenie 
warunków 
udziału w 
postępowaniu 
i oceny ofert 

Cena Oferty Punktacja Kolejnośc 
oferty wg 
kryterium 
ceny za 
realizację 
zamówienia 

1 

Usługi 
Ogólnobudowlane 
Kroto-Bud-Mal ul. 

Słoneczna 9 
63-700 Krotoszyn 

Wykonawca 
spełnia 
warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 

69.838,62 85,03 Oferta druga 
w kolejności 

2 

Sław – Bud Sławomir 
Kobylski Os. 

Konstytucji 3-go Maja 
41/60 63-200 Jarocin 

Wykonawca 
spełnia 
warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta 
podlega 

odrzuceniu 

------------------- ----------- ---------------- 



3 

Zakład Budowlany 
„Irkobud” Ireneusz 

Pabich 
ul. Nowy Rynek 7 

63-720 Koźmin Wlkp. 

Wykonawca 
spełnia 
warunki 
udziału w 
postępowaniu, 
oferta nie 
podlega 
odrzuceniu 

59.385,05 100,00 
Oferta 

pierwsza        
w kolejności 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty 

ustalono, iż oferta nr 3 firmy 

Zakład Budowlany „IRKOBUD” 
Ireneusz Pabich 
ul. Nowy Rynek 7 
63-720 Koźmin Wlkp. 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. 

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 

 
1/ SŁAW-BUD Sławomir Kobylski os. Konstytucji 3-go Maja 41/60 63-200 Jarocin 
 
Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
-oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny. 

 Podstawą odrzucenia oferty jest zła stawka podatku VAT, podana przez Wykonawcę. Wykonawca do 
obliczenia ceny zastosował 7 % stawki podatku VAT. 

Prawidłową stawką podatku VAT,  jaką Wykonawca powinien przyjąć do obliczenia ceny jest stawka 
22% VAT. 

Podstawa prawna wskazującą na zastosowanie stawki 22%: 

-  art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.  
   nr 54, poz. 535 z późn. zm.) 

-  § 6 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie wykonania niektórych  
    przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212, poz. nr 1336 z późn. zm.) 


