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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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą", informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „Sporządzenie
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
miasta Myszkowa
dla obszarów określonych w pięciu uchwałach Rady Miasta w Myszkowie z dnia
06 kwietnia 2017 r.":
1. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy została wybrana oferta złożona przez
Wykonawcę „BUDPLAN" Sp. z o.o., ul. Kordeckiego 20, 04-327 Warszawa,
która zawiera w kryteriach oceny ofert:
- cenę: 126 449,87 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta
czterdzieści dziewięć 87/100),
- doświadczenie osoby wyznaczonej na głównego projektanta do realizacji
zamówienia: 5 wykonanych m.p.z.p.
Oferta Wykonawcy uzyskała w ocenie łącznie 100,00 pkt, w tym:
- w kryterium cena: 60,00 pkt,
- w kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej na głównego projektanta
do realizacji zamówienia: 40,00 pkt.
Uzasadnienie
Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oferta
złożona przez Wykonawcę nie podlegała odrzuceniu z tytułu przesłanek
ustawowych, uzyskała w ocenie największą ilość punktów, cena oferty 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,
niepodlegającycłi 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 tj. do dnia 07.06.2017 r., do godz. 10

zostały złożone

nw. oferty, które po przeprowadzeniu czynności w odniesieniu do ich treści, uzyskały
podaną niżej ilość punktów.
Lp.
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Wykonawca

„BUDPLAN" Sp. z o.o.
ul. Kordeckiego 20
04-327 Warszawa
„MPZPIan"
Grzegorz Kołosionek
ul. Wronia 4A
51-417 Wrocław
Biuro Rozwoju Miasta
„KATOWICE" Sp. z 0 . 0 .
ul. Słowackiego 14
40-093 Katowice

Cena/ocena
punktowa
w ww. kryterium

126 449,87 zł
60,00 pkt
138 368,85 zl
54,83 pkt

151 290,00 zł

Doświadczenie
osoby wyznaczonej
na głównego
projektanta
do realizacji
zamówienia/ ocena
punktowa
w ww. kryterium
5 wykonanych
m.p.z.p.
40,00 pkt

Łączna ocena
punktowa
z kryteriów

100,00 pkt

4 wykonane
m.p.z.p.
40,00 pkt

94,83 pkt

6 wykonanycłi
m.p.z.p.

Oferta podlega
odrzuceniu
na podstawie
art. 89 ust. 1
pkt 7b ustawy

7. up. Burmistrza

(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)
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