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Myszków, dnia 15.05.2018 r.

INFORMACJA

O WYBORZE

OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą", informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa/ Przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa" - ul. Jana
Pawła I I - I I etap.
1. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy została wybrana oferta złożona przez
Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur, ul. Szkolna 29a, 42-425 Kroczyce,
która zawiera w kryteriach oceny ofert:
- 199 782,53 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
osiemdziesiąt dwa 53/100);
- okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy: 90 m-cy;
- termin usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi:
10 dni.
Oferta Wykonawcy uzyskała w ocenie łącznie 85,00 pkt.
Uzasadnienie
Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak
podstawa do wykluczenia, oferta złożona przez Wykonawcę nie podlega
odrzuceniu z tytułu przesłanek ustawowych, uzyskała w ocenie największą ilość
punktów, cena oferty po zwiększeniu środków finansowych mieści się w kwocie,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w tzw. procedurze odwróconej,
na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy, zgodnie z którą Zamawiający dokonuje oceny ofert,
niepodlegających odrzuceniu z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert, a następnie bada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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3. W terminie składania ofert złożono nw. oferty, które uzyskały podaną niżej ilość
punktów.
Firma i adres
Wykonawcy

Okres
gwarancji
na wykonany
przedmiot
umowy

Termin
usuwania wad
przedmiotu
umowy
w okresie
gwarancji lub
rękojmi

199 782,53 zł
(cena po dokonaniu
poprawy omyłek
rachunkowych)
60,00 pkt

90 m-cy
15,00 pkt

10 dni
10,00 pkt

85,00 pkt

223 293,73 zł
53,68 pkt

60 m-cy
0,00 pkt

20 dni
0,00 pkt

53,68 pkt

Cena
ofertowa

Lp.

1.

2.

Zakład
Budowlano-Drogowy
Adam Trzepizur
ul. Szkolna 29a
42-425 Kroczyce
Przedsiębiorstwo
InżynieryjnoBudowlane „INŻBUD"
Zygmunt Celeban
Lgota Nad warcie
ul. Akacjowa 22
42-350 Koziegłowy

Ocena
ofert

Z up.,Burmistrza
/WOJ

2-ca

Bk

(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

Sporządził: Piotr Zaczkowski
Sprawdził: Andrzej Hagno
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lub osoby upoważnionej)

