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Kielce, dnia 22.12.2015 r. 

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
ul. Ściegiennego 2/32 
25-033 Kielce 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
 / UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA / 

Dotyczy postępowania na wykonanie oznakowania turystycznego Szlaku Rowerowego Green 
Velo dla województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w ramach 
projektu pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja”, nr ZP/59/2015/R  

 

Zawiadomienie 

o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, działając zgodnie z art. 92 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 
zm.) informuje o wyniku postępowania: 

1. W postępowaniu na wykonanie przedmiotu zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

 
Nr 

oferty 

 
Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres wykonawcy 

 
1/Cena brutto oferty składanej 
na realizację zamówienia 
2/ Termin gwarancji 
 

1. 
GZD sp. z o.o. sp. k. 
ul. Lipowa 49a 
11-042 Jonkowo k/Olsztyna 
Oferta złożona w części I oraz części II 

1/ 150.510,18 zł (cz. I) 
499.052,82 zł (cz. II) 
2/ 5 lat 

2. 
Moderan Bartosz Antosiak 
ul. Pszczelarska 2A 
46-053 Suchy Bór 
Oferta złożona tylko w części I 

1/ 39.015,60 zł  
2/ 5 lat 

4.  
Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o. 
ul. Łódzka 247d 
25-655 Kielce 
Oferta złożona tylko w części I 

1/ 87.034,80 zł 
2/ 5 lat 
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2. Na podstawie  art. 24 ust. 2 pkt. 2 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wyklucza się ofertę wykonawcy Moderan Bartosz Antosik 

Uzasadnienie: z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu 
terminu składania ofert. Firma Moderan Bartosz Antosik nie złożyła w terminie wymaganego w 
ramach postępowania wadium.  

3. Zgodnie z art. 24 ust. 4. ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

4. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Zamawiający nie ma obowiązku wezwać Wykonawców, którzy  
w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów do ich złożenia, 
gdyż oferta Wykonawcy pomimo uzupełnień podlega odrzuceniu.  

5. W postępowaniu w cz. I wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o. 
ul. Łódzka 247d 
25-655 Kielce 
 
który złożył w postępowaniu ofertę najkorzystniejszą, oferta ta nie podlega odrzuceniu, a 
Wykonawca wykluczeniu, uzyskując tym samym najwyższą liczbę punktów, tj. 100 punktów. 

Ponadto, działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 2) Zamawiający informuje, że umowa o udzielenie 
zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. w dniu 28.12.2015 r.  

6. W postępowaniu w cz. II wybrano jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 

GZD sp. z o.o. sp. k. 
ul. Lipowa 49a 
11-042 Jonkowo k/Olsztyna 
 
który złożył w postępowaniu ofertę najkorzystniejszą, oferta ta nie podlega odrzuceniu, a 
Wykonawca wykluczeniu, uzyskując tym samym najwyższą liczbę punktów, tj. 100 punktów. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa o udzielenie zamówienia publicznego może zostać 
zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2.  

 

W imieniu Zamawiającego: 

 

 


