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Środa Wlkp., 10.06.2019 r. 

Postępowanie nr LUKS/03/2019 

 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań prowadzonych 

przez spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o." – Część I, II, III i IV 

 

Nr postępowania: LUKS/03/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. 

z siedzibą w Środzie Wlkp. 

ul. Wiosny Ludów 3 

63 – 000 Środa Wielkopolska 

http://luks-sroda.pl 

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19 

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że 

 

I. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta złożona przez: 

 

Część I 

Oferta nr 1: 

Nazwa (firma) wykonawcy: 

KAS-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Siedziba oraz adres siedziby: 

Środa Wielkopolska, ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania 

zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował 

się kryterium opisanym w SIWZ: Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od 

dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego 

 

Zamówienie podstawowe: 8.950,45 zł brutto 
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Zamówienie – prawo opcji: 765.979,69 zł brutto  

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego: 24 godz.  

 

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów 

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 20 punktów 

Łączna punktacja: 80 x 3 członków komisji przetargowej =  240 punktów 

 

Część II 

Oferta nr 1: 

Nazwa (firma) wykonawcy: 

KAS-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Siedziba oraz adres siedziby: 

Środa Wielkopolska, ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania 

zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował 

się kryterium opisanym w SIWZ: Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od 

dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego 

 

Zamówienie podstawowe: 3.616,20 zł brutto 

Zamówienie – prawo opcji: 123.861,00 zł brutto 

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego: 24 godz.  

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów 

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 20 punktów 

Łączna punktacja: 80 x 3 członków komisji przetargowej =  240 punktów 

 

Część III 

Oferta nr 1: 

Nazwa (firma) wykonawcy: 

KAS-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Siedziba oraz adres siedziby: 

Środa Wielkopolska, ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska 
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Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania 

zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował 

się kryterium opisanym w SIWZ: Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od 

dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego 

 

Zamówienie podstawowe: 284,13 zł brutto 

Zamówienie – prawo opcji: 307.807,50 zł brutto 

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego: 24 godz.  

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów 

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 20 punktów 

Łączna punktacja: 80 x 3 członków komisji przetargowej =  240 punktów 

 

Część IV 

Oferta nr 1: 

Nazwa (firma) wykonawcy: 

KAS-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Siedziba oraz adres siedziby: 

Środa Wielkopolska, ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania 

zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował 

się kryterium opisanym w SIWZ: Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od 

dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego 

 

Zamówienie podstawowe: 645,75 zł brutto 

Zamówienie – prawo opcji: 97.662,00 zł brutto 

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego: 24 godz.  

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów 

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 20 punktów 

Łączna punktacja: 80 x 3 członków komisji przetargowej =  240 punktów 
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II. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty: 

 

Część I 

Oferta nr 1: 

Nazwa (firma) wykonawcy: 

KAS-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Siedziba oraz adres siedziby: 

Środa Wielkopolska, ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska 

 

Część II 

Oferta nr 1: 

Nazwa (firma) wykonawcy: 

KAS-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Siedziba oraz adres siedziby: 

Środa Wielkopolska, ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska 

 

Część III 

Oferta nr 1: 

Nazwa (firma) wykonawcy: 

KAS-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Siedziba oraz adres siedziby: 

Środa Wielkopolska, ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska 

 

Część IV 

Oferta nr 1: 

Nazwa (firma) wykonawcy: 

KAS-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Siedziba oraz adres siedziby: 

Środa Wielkopolska, ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska 

 

 

 

III. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty  

w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,  

z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację 

łączną. 

 

Część I 

Oferta nr 1: 

Nazwa (firma) wykonawcy: 

KAS-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
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Siedziba oraz adres siedziby: 

Środa Wielkopolska, ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów 

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 20 punktów 

Łączna punktacja: 80 x 3 członków komisji przetargowej =  240 punktów 

 

Część II 

Oferta nr 1: 

Nazwa (firma) wykonawcy: 

KAS-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Siedziba oraz adres siedziby: 

Środa Wielkopolska, ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów 

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 20 punktów 

Łączna punktacja: 80 x 3 członków komisji przetargowej =  240 punktów 

 

Część III 

Oferta nr 1: 

Nazwa (firma) wykonawcy: 

KAS-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Siedziba oraz adres siedziby: 

Środa Wielkopolska, ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów 

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 20 punktów 

Łączna punktacja: 80 x 3 członków komisji przetargowej =  240 punktów 

 

Część IV 

Oferta nr 1: 

Nazwa (firma) wykonawcy: 

KAS-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

Siedziba oraz adres siedziby: 

Środa Wielkopolska, ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów 

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 20 punktów 

Łączna punktacja: 80 x 3 członków komisji przetargowej =  240 punktów 
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IV. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

V. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

VI. Informacja o unieważnieniu postępowania:  

Zamawiający unieważnił część V niniejszego postepowania.  

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

W części V prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 

składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 10:00 dnia 31 maja 2019 

roku nie wpłynęła żadna oferta. 

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający unieważnił część V postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

pod nazwą "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań  

prowadzonych przez spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.". 

 

 


