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Ttfykonałłcy rcłashiceąty w postępowłniu

Poręba Vł/ltl]ke 590, 34_735 l,JiecJŹvligdŹ
tel./fax (18\ 33flŻa7, (:l8) 33i7945
NtP 7372201299

Bot" posĘporvania o udzielenie zarrńrvienia prblicznego plolńEdmnago w hlbie prretaryu
nieograniczon€go ne
szbtńp w Golearlskłn ft*, }rarodoułyr.w N14*
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INFORUACJA O TI'YBORJZE NA.'XORZYISTNIEJSZE.! OFERTY DLA ZADANIA
IHFoRHAą'A o UNlB'YAżillENlu FoslĘPowANlA DLA ZADANIA l

III

Zamawiajryy, Gorczański Park Narcdowy, na podstewie art' 92 ust- 1 ustawy z dnia

s

stycznia 20o4 r' Pla'łłoarrńwień publicznph (tj. Dz" U" z 2013 r., poz. 907 z późnt zm.},

daĘ ustawa pzp' za}visamb, iż w

w

posĘpowanłu o udzielenia amórłienia publiczrego

Ę1bie przetagu nbogranicłonago na "ilxodemłas
GoraaałlskłlePa,łł.clł/alrfugynw W14- dokonał następuĘąph czynności:

pnorvadzonąo
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wybór naikorłyshiajszej ofiefty dla zadania ll[ Przebusrva szlaku spacerglryęgo z
doliny potolu Tu&acz do doliny

Olsa;ego Potoku na

odcinku pobk Paciepnica -

dolina Olszoupgo Potoku'.

ofiert określonrh ul specyfikacii istohych lnarunkóYY
zamÓlienia dokgnarp oc€ny ofuń- Za rnikorzysmłejsząuznaro ofaĘ zbżonąprzez:

Na podstarb kąĄariów ocany

Harian Pąidzik - ]obotT ziemrc, Lubomierz 22, 34 * 736 Lubomiarz

Uzasdnienie dokonanej oceny i wyboru najkorzystrieiszej

o,ferly:

oferta odporłiada wymąaniom określonymw spcyfikaqji istohych warunkórr zarrńwłenb i
zostatr oęniona jakp najkorzystniajsza w oparciu o podana w specyfikacji kry'bria wyboruŁątzna liczba plnktówprynanycft ofercb: 100.

pmktacp prryznana ofartom
o$ert
nt.

-
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postępolnnlu dla zdania lll nie zlońono innycf'

W ninĘszrym postępomniu dh adania l Zamariaiący wyklucąń z posĘpouania:
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PĘldĆ u'Bpfirnansffiany pr*la UnĘ EurcpĘ*ąrc środlrrłEurcp{sld€go Furrdrreu RoaroJu
Regbft{nGgo vł rłndt Ptogrryrru lnt*lnrlilrłrł ł środoxlcko

F.P.H.ut *Y!'róbel", ul' Laśna29, 34 - 53o &.łkołina Tabzańska
Podstaila pralma wykluczenia Vlskonałcy: art- 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp
Potlstayrn faktyczna wykluczenb

\Ękmawcy

Zamariaisy w€z'mł $łkmałtędo zbżenia wyiaśnień \łv zakresie potriwdzenh

spelnhnia warunkÓw udz*afu w postępoułaniu, @ do dywmounnia ogbami zdolnymi do

wykonania zamówienia.

Pr&dstaYłime przeĘ \Ąl}konau'ę doktlmanty nie potwbrdzaĘ spelrrienia warunku udzialu w
posĘpounniu opisanąo w rozdz Vlll w pkt 2.3 b) specyfikacii isbr'ycft warunków
zamÓ'łienia, w zakresie wymąanego dośiliadczenia avłodouąo dh osoby wskaanej
jako kbro'łłnikbtłtlouy. {godnb z art 24 ust. 2 pkt 4 ustaYcy p? zamawiaiący uyklucza z
posĘpounnia o udzblanie zamó'*ienia publicznąo wykonai'ców; ł<tórzy nb wykazali
spelnhnh warunkór udziaŁ' w postępormniu' S-tąd wykmawt należy wykluczyr z
posĘpowania z ułląi na nie ęehienb warunkór udzłalu w postpvraniu.
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lłY ninĘszym postępovlaniu

dh zadania l Zamawhjący odraml ofieĘ:

F'P.H'U" *w]óbel", ul" Leśna29, 34- 530 Bukowina Tatrzańska
Podstam p]aYłna odrzucanh ofers art- 89 ust. 1 pkt4 i5 ustawy pzp'
Ęodnie z art- & ust 1 pkt 4 zamariający odrzuca ofBrtę pżeli zawiera rażąco nisĘ oeĘ w
stosunku do paedmiotu zarńwienia.
Zgodnłe z ań 89 ust" t pkt 5 zamawiaĘcy odrzuca otertę iexli zostata zlożryra praez
wykormłę wykluczorego z udzialu w postępounniu o udzielenb zarńrrienia'
Podsta'ifia łaktrczna odraucanh ofarty:
Vlfokona*a zgodnie z infiormacjami aamńymi lv pkt lll został wykluczony z udzialu w
posĘpornniu z tłlngi na nłespełnłenietmrunków udzhlu w postępounniu.
Ponadto, Zamawiający ań,rÓcił się do Wykonawcy na podstavlia art- 9o ust 1 ustawy pzp
calu ustalenia, cgy oferta zawien raĘco nisĘ oanę w sbsunlu do pradmlotr'l zarrńwienia,
żądając udzielerrie wyiaśnień dotn;z*lrch alamentów oferty maiąpych tpb'\ltł na wysokośĆ
tftYo w szczególrości z ytyspecyftlowaniem i w odniesbniu do kosłló'rv tanęortu, wly
materiańw, nobocimy w
w zakresie prac arią, anph z pdbudotĘ szlaków, prac
pozosteb/ch or* urządzal mmitorujpych tuclt tunrstycanyW wyznaczonyrn lerminia YĘkonavlca wyjaśnie*1nie udzielłł-Tym samym ZarnawiaĘcy
dokonał bdania i omny ofert na podstarie o&riadczeń i &kurrpntów doĘcanph do
ofeily' Mając na wndre szeglnkorąwaltośćzarnówienia usłaloną Pr6z Zamalriającego z
nalĘfią strrannoścĘZarnariający ustalŁ iż cerra ofierty jest raĘo niska w stosunku dg
przedmiofu arnó,łienia, w t1m w zakrosie T'yceny prac plegająpyth na transporcie
mataria6,* w mĘse rcalizaQi prac - w obsar rrysokogórskłMając na u'ładze poł{/żsŁ€ Zam*łiający odzuca otertę jako awierąiąca raĘco nisĘ

s

ffi

caĘ.

V-

Zamawiajg, Gorcza1ski Park Narcdo'rry furse Wielka 5gB, 34 - I:s.5 Niedfulbłlź,
na pdstarie ań. 93 ust' 1 pkt 1 ustary pzpł unie{vałlia postępoupnie o udzblenie
aamÓwienła publicanego proYvadzonego w Ę&ie paetaryu nłeograniczorngo dla
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Przaz UnĘ Eurcpddtąrę śrcdkÓr' Europsst*go Fundusłu Roaloju

Ębndncgo

w

terrdt kogrłnu lntstrukhrłe | śrdowłcko

za&nia l Przebudo.łva sda}u zielonego ne odcinku fuęba

\ńJielka tgranica GPN) pkt
pzp
1 ustawy
zamaY{iaj*y unieważnia
czoło Turbacza- Ęgodnie z art" 93 ust' 1
posĘpowanie
udzielanie zamÓwhnia jeż€li nie dożono żadnaj ofarly
niepod@jącei odnuceniu albo nie ulprynął żaden wnio*k o doplszcrenb
udziafu w postępoY{enłu od wylorgrcy nięodląaiącego wyltluczeniu- W niniejszym
posĘpowaniu dla zdania l zlożono jadnąofeĘu która zostah prŹez Zamariającego
odrłucona a YtYkonamca wykluczony z posĘpowania.
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Połmdb, Zarmriający zawidamh, iż na podsŁ art 94 ust' 2 pkt 1 lit' a ustawy p4 umowa
dla zadania lll w sprałlia zamówiania B.łbliczrtp może b$ aawarta prad uphnrem 5 dni
od dnia przesłania awia&mienka o wyborre najkorłystrtieiszej oleńy albo'łiem w
posĘpowaniu plouadrenym w trybb praetaĘu nieąraniceorrego zlożono tylko !edną ofiertęVlffkonawcom pąrslugują środkłochrony praw€j

okeśbnew dziale Vl ustawy pą.

