
Swarożyn, dnia 20 maja 2010 roku
Znak sprawy: ZSAiO – 3431/1/10

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na:  „Wyłonienie  osób  zaangażowanych 
w realizację projektu: „Internat XXI wieku”.

Informuję,  że  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych 
na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy Prawo zamówień  publicznych  na „Wyłonienie  osób 
zaangażowanych w realizację  projektu:  „Internat  XXI  wieku”,  jako  najkorzystniejsze 
wybrano oferty:

-  w  zakresie  części  1:  najkorzystniejszą  okazała  się  oferta  nr  3  –  Pani  Emilia 
Siekierzyńska,  83-115  Swarożyn,  ul.  Szkolna  1/12,  z kwotą  brutto  przyjętą  do 
realizacji w wysokości 45 000,00 zł;

-  w zakresie części 2: zamawiający działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych  postanowił  unieważnić  niniejsze  postępowanie  ze 
względu  na  to,  iż  obarczone  jest  one  niemożliwą  do  usunięcia  wadą 
uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie 
zamówienia publicznego.
Uzasadnienie  faktyczne: Z uwagi  na  fakt,  pozostawania  z  związku małżeńskim 
Wykonawcy  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  w  zakresie  części  2  z 
Kierownikiem  Zamawiającego,  Pan  Zbigniew  Wojszko  podlega  wyłączeniu  z 
niniejszego postępowania w tej części, a jednocześnie niemożliwe staje się zawarcie 
ważnej,  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  o  zamówienie  publiczne  z  Panią 
Ewą Wojszko. 

-  w zakresie części 3: najkorzystniejszą okazała się oferta nr 4 – Pani Irena Piernicka,  
83-115  Swarożyn,  ul.  Kolejowa  12D/2B,  z kwotą  brutto  przyjętą  do  realizacji 
w wysokości 36 000,00 zł;

- w zakresie części 4: najkorzystniejszą okazała się oferta nr 6 - firma „MAS. NETT” 
s.c. 83-224 Borzechowo, ul. Kociewska 17A, z kwotą brutto przyjętą do realizacji 
w wysokości 25 974,00 zł;

-  w zakresie części 5: najkorzystniejszą okazała się oferta nr 6 - firmy „MAS. NETT” 
s.c. 83-224 Borzechowo, ul. Kociewska 17A, z kwotą brutto przyjętą do realizacji 
w wysokości 25 974,00 zł;

-  w zakresie części 6: najkorzystniejszą okazała się oferta nr 6 - firmy „MAS. NETT” 
s.c. 83-224 Borzechowo, ul. Kociewska 17A, z kwotą brutto przyjętą do realizacji 
w wysokości 8 658,00 zł; 

termin podpisania umowy wyznaczano na dzień 27.05.2010r.
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Informacje na temat złożonych ofert w ww. przetargu wraz z ich  porównaniem przedstawia 
poniższa tabela:

Nr 
oferty

Nazwa (firma) 
wykonawcy

Siedziba (adres) Cena brutto Liczba 
punktów

1 Teresa Szaruga 83-115 Swarożyn
ul. Szkolna 1/1

8 880,00 zł – część 6 97,50 pkt

2 Edyta Kodym 
Lewandowska

83-000 Pruszcz Gdański 
ul. Lotników Polskich 19

26 640,00 zł – część 5 97,50 pkt

3 Emilia 
Siekierzyńska

83-115 Swarożyn
ul. Szkolna 1/12 

45 000,00 zł – część 1 100 pkt

4 Irena Piernicka 83-115 Swarożyn
ul. Kolejowa 12D/2B

36 000,00 zł – część 3 100 pkt

5 Ewa Wojszko 53-115 Swarożyn
ul. Szkolna 1/11

45 000,00 zł – część 2 postępowanie 
w części 2 - 

unieważniono

6 „MAS. NETT” s.c.
Sławomir Reszka &
Andrzej Prabucki

83-224 Borzechowo
ul. Kociewska 17A

25 974,00 zł – część 4
25 974,00 zł – część 5
  8 658,00 zł – część 6

100 pkt –cz.4
100 pkt – cz.5
100 pkt – cz.6

7 Janusz Marcin 
Prabucki

83-210 Zblewo
ul. Dworzec 4/2

26 640,00 zł – część 4 97,50 pkt

DYREKTOR
Zbigniew Wojszko
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