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Myślibórz, dnia 16.11.2011 r.  
 
IGP.272.25.2011.MS  
 

Uczestnicy  
postępowania przetargowego  

 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczony - „Adaptacja pomieszczeń na pokoje dla wychowanków w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Renicach”  

 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ 
 O  ODRZUCENIU OFERTY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

 

Zarząd Powiatu  w Myśliborzu, działając zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010, Nr 113, poz. 759 ze 

zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na  przedmiotowe zmówienie wybrano ofertę firmy JPG Sp. 

z o.o. z siedziba w Rychnowie 2, 74-320 Barlinek, która uzyskała 100 pkt w jedynym 

kryterium jakim była cena.  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 
 

 
Numer 
oferty 

Nazwa (firma) 
Siedziba i adres 

Liczba uzyskanych punktów (kryterium 
100% cena) 

1 

Konsorcjum: 
Przedsiębiorstwo 
Kompleksowej Obsługi realizacji 
Budownictwa NOVUM Andrzej 
Płatek, ul. Niemcewicza 41B 
66-400 Gorzów Wlkp.  
 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
S.C. Adam Bach, Jan Bach  
ul. Jana Metziga 20 
66-400 Gorzów Wlkp.  
 
Przedsiębiorstwo  
Budowlane S.C.  Radosław Gula 
ul. Niemcewicza 41B 
6-400 Gorzów Wlkp.   
 

90,98 
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2 

 Firma Handlowo Usługowa 
SABPOL Sebastian Lityński 
 ul. Rapackiego 3,  
74-100 Gryfino 

75.81 

3 

Zakład Ogólnobudowlany  
TADBUD Józef Żybura, 
Chwalęcice, ul. Lotniskowa 8 
66-415 Kłodawa 
 

Oferta odrzucona  

4 

Przedsiębiorstwo  
Usługowe GRAND  
Roman Matijuk  
ul. Rynek im. Jana Pawła II 12 
74-300 Myślibórz 

82,01 

5 
Przedsiębiorstwo  
Budowlane JPG, Rychnów 2,  
74-320 Barlinek 

100 

 

 
Jednocześnie informujemy, że na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.  6, ustawy z dnia 29 

stycznia, 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U z 2010, Nr 113, poz.759 ze 

zm.), została odrzucona oferta firmy:  

Zakład Ogólnobudowlany  TADBUD Józef Żybura, Chwalęcice, ul. Lotniskowa 8 

66-415 Kłodawa 

 
Podstawą odrzucenia oferty jest: 

1. Niewłaściwa stawka podatku VAT podana w ofercie, 
 

 
UZASADNIENIE  

 
Odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt.6 – oferta zawiera błędy w 

obliczeniu ceny;  

 

Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego określił i wyliczył w Formularzu 

ofertowym stawkę podatku VAT jako 8%, natomiast zgodnie z ustawą o podatku VAT, 

stawka podatku dla robót budowlanych określonych  dokumentacji technicznej dla 

obiektu będących przedmiotem zamówienia wynosi 23%. 

Pomimo podania przez Zamawiającego kodu PKOB 1273 „Obiekty budowlane wpisane 

do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, 
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archeologiczne dobra kultury”, zakres prac przyjęty w przedmiotowym zamówieniu nie 

dotyczy prac konserwacyjnych określonych w §7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 73, Poz. 392) 

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego istnieje konieczność odrzucenia 

oferty, która zawiera błąd w obliczeniu ceny, a za taki należy właśnie uznać 

zastosowanie przez wykonawcę w ofercie błędnej, tj. niezgodnej z 

obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, stawki VAT. 

 

 

POUCZENIE O ŚRODKU ODWOŁAWCZYM 

 

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów Ustawy. 

2.Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki i zapytania 

o cenę, 

2) opisu sposobu dokonywania oceny  spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) odrzucenia oferty odwołującego. 

 

3.Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
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upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed terminem do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w art. 27 ust.2  

 

W przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy, odwołanie wnosi się: 

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo 

w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

 

 

 

 

 

 


