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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 pn. „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia
w budynkach użyteczności
publicznej budynek
Szkoły
Podstawowej
nr 4 w Myszkowie przy ul. Jedwabnej 93":
1. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy została wybrana oferta złożona przez
Wykonawcę Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo
Budowlane
CZĘSTOBUD
Damian Świącik, Al. Bohaterów
Monte Cassino 40, 42-200
Częstochowa
- lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo
Budowlane BUDOPOL
Sp. z o.o.,
ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów - partner konsorcjum, która zawiera
w kryteriach oceny ofert:
- cenę: 3 342 073,26 zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta czterdzieści dwa
tysiące siedemdziesiąt trzy 26/100),
- okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy: 100 miesięcy^
Oferta Wykonawcy uzyskała w ocenie łącznie 100,00 pkt, w tym:
- w kryterium cena: 60,00 pkt,
- w kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy: 40,00 pkt.
Uzasadnienie
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 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,
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.

1

3. W terminie składania ofert tj. do dnia 26.06.2017 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

Firma Remontowo-Budowlana
DAW-BUD Daniel Wywiał
Rudnik Wielki,
ul. Brzozowa 5A
42-260 Kamienica Polska
Konsorcjum Firm:
Lider Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowlane
CZĘSTOBUD
Damian Świącik
Al. Bohaterów Monte Cassino 40
42-200 Częstochowa
Partner Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowlane
BUDOPOL Sp. z 0.0.
ul. Starowiejska 5
42-244 Jaskrów
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„POL-REM" Sp. z 0.0.
ul. Słowackiego 90
42-300 Myszków

Łączna ocena
punktowa
z kryteriów

Cena/ocena
punktowa
w ww.
kryterium

Okres
gwarancji na
wykonany
przedmiot
umowy/ ocena
punktowa
w ww.
kryterium

3 503 586,46 zł
57,23 pkt

100 m-cy
40,00 pkt

97,23 pkt

3 342 073,26 zł
60,00 pkt

100 m-cy
40,00 pkt

100,00 pkt

3 973 283,79 zl
(cena po
dokonaniu
poprawy
omyłek)

Oferta została
odrzucona
na podstawie
art. 89 ust. 1
pkt 7a) ustawy

100 m-cy

Z u p . Burmistrza
Iwo
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(podpis i pieczęć Kierowniki ^ ZamawiaĄcego
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lub osoby upoważnionej)

