
.............................................. Piła, dn. 16.06.2011 r
(pieczęć Zamawiającego)

Wszyscy  Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję,  że w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Pile postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „remont podłogi w hali widowiskowo-  sportowej” Zamawiający 

zgodnie z art.  91  ust.1  ustawy –  Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako 

najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

EVERSPORT Sp.z o.o.  ul.  Arkuszowa  39  01-934  Warszawa;  cena brutto - 

456 733,76  zł;  termin realizacji –  15.08.2011;  warunki płatności –  14  dni; 

gwarancja – 36 miesięcy

Zamawiający informuje,  że w powyższym postępowaniu ofertę złożyli 

następujący Wykonawcy:

1. EVERSPORT  Sp. z o.o. ul. Arkuszowa 39 01-934 Warszawa; cena brutto - 456 733,76 zł; 

termin realizacji – 15.08.2011; warunki płatności – 14 dni; gwarancja – 36 miesięcy;

2.  INVEST BIURO B.Ważny,  P.Ważny ul.  Lwowska 6;  35-301  Rzeszów;  cena brutto - 

414 098,00  zł;  termin realizacji – 16.08.2011;  warunki płatności – 14  dni;  gwarancja – 60 

miesięcy. 

Zamawiający informuje, że oferta firmy INVEST BIURO B.Ważny, P.Ważny ul. 

Lwowska 6; 35-301 Rzeszów została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych.  Oferta firmy INVEST BIURO B.  Ważny,  P.Ważny  nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



W części II pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zapisał:

Wymagania techniczne, które musi spełniać sportowa deska podłogowa 
(panel):

W ofercie jest Powinno być
Grubość całkowita panela 15 mm min. 18 mm

Szerokość  panela 139 mm min. 180 mm
Odporność na wgniecenia 
(twardość)

1,43N/mm2 3,5 N/mm2 (3,5 wg skali 
Brinell'a)

Wykonawca nie załączył do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie przez 

oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

− Atestu higienicznego PZH lub równoważnego

− Świadectwa badań ogniowych zgodnych z normą PN/EN 13501-1  świadczących 

o trudnopalności wykładziny.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający określił 

warunek: „Wykonawca wykaże,  że w  okresie ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej trzy 

roboty budowlane polegające na dostawie i montażu drewnianej podłogi sportowej 

posiadającej certyfikat FIBA w ilości minimum 1000m2 każda. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia    wykonawcy w okolicznościach,  o których mowa w art.  24  ust.  1  ustawy 

zamawiający zażądał  załączenia  „wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego,  że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone (referencje lub bezusterkowy protokół odbioru na system oferowany 

w postępowaniu przetargowym)”.

Wykonawca załączył wykaz trzech robót budowlanych polegających na 

dostawie i montażu drewnianej podłogi sportowej w ilości minimum 1000 m2 każda. 

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączył dokumenty 

potwierdzające,  że roboty przedstawione w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje lub bezusterkowy protokół odbioru na 

system oferowany w postępowaniu przetargowym),  jednak w żadnej nie ma zapisu 

(potwierdzenia), że podłogi te posiadają certyfikat FIBA. 

Jednocześnie Zamawiający informuje,  że umowa z wybranym Wykonawcą 

zostanie zawarta nie wcześniej niż 22 czerwca 2011 r.
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