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Wedlus rczdzielnrk

Zawiudomienie o uniew uZnieniu postgpowania

W zwiqzku z prowadzonym postgpowaniem w trybie zapltania ofertowego z dnia

18.09.2014 r., dotyczqcego wykonania podjazdu dla os6b niepelnosprawnych przy budynku

Srodowiskowego Domu Samopomocy, Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Starogardzie

Gdariskim informuj emy, 2e vplyngly dwie oferty :

Wykonawcy wykluczeni z postgpowania:

1. ,,Starmet" Jaroslaw Engler ul. Starogardzka 2, Rywald 83-200 Starogard Gdariski -
Wykonawca nie spelnit warunk6w udzialu w postgpowaniu tzn. nie wykonal w ci4gu

ostatnich 5 lat minimum dw6ch rob6t polegaj4cych na wykonaniu podjazdu dla os6b

niepelnosprawnych z konstrukcji stalowej lub schod6w z konstrukcji stalowej o wartoSci

minimum 15 000,00 zLkaada. Roboty, kt6re wykazal Wykonawca polegaly jedynie na

wykonaniu i montaZu balustrad. Ponadto Wkazane podjazdy zostaNy wykonane z

konstrukcji betonowej, a jedynie balustrady zostaly wykonane ze stali. Do wykazu nie

dol4czono dokument6w potwierd zaiqcy ch nale?yte wykonanie uslugi.

2. Slusarstwo Piotr Jastrzgbski ul. Przemystrowa lI, 77-116 Czarna D4br6wka

Wykonawca nie spelnil warunk6w udzialu w postgpowaniu tzn. nie wykonatr w ci4gu

ostatnich 5 lat minimum dw6ch rob6t polegajqcych na wykonaniu podjazdu dla os6b

niepelnosprawnych z konstrukcji stalowej lub schod6w z konstrukcji stalowej o wartoSci

minimum 15 000,00 zl kaada. Wykonawca WkazaN tylko jedn4 robotg odpowiadaj4c4

wymaganiom Zamawiaj4cego czyli wykonanie schod6w zewngtrznych ze stali

nierdzewnej zkrat1pomostow4 dla Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej w

Lp. Nazrva Wykonawcy Adres Wvkonawcv Cena brutto

I ,,Starmet" Jaroslaw Engler
ul. Starogar dzka 2, Rywald

83-200 Starogard Gdariski
68 798,00 zl

2 Slusarstwo Piotr Jastrzebski
ul. Przemyslowa 11

77-116 Czarna Dabr6wka
47 501,39 zl



Lgborku. Druga wykazana robota nie spelnia wymagafr Zamawiaj1cego poniewaz

podlazd dla os6b niepelnosprawnych przy OSrodku Zdrowia w Parchowie zostal

wykonany z konstrukcji betonowej, a jedynie balustrady zostaly wykonane ze stali.

Oferty Wykonawc6w wykluczonych z postgpowaniauznaje srg za odrzucone.

W zwi1zku z brakiem wulnych ofert zlohonych w postgpowaniu Miejski OSrodek

Pomocy Spotrecznej w Starogardzie Gdariskim zawradamia, 2e postgpowanie zostalo

uniewaznione,

Otrzymuj4:

1. ,,Starmet" Jaroslaw Engler;

ul. Starogar dzka 2, Rywald;

83-200 Starogard Gdaf,ski.

2. Slusarstwo Piotr Jastrzgbski;

ul. Przemyslowa II,77-116 Czarna D4br6wka.

3. a/a
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