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Myszków, dnia 19.10.2017 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), zwanej dalej „ustawą",
informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja, wymiana
oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej - budynek szkoły podstawowej nr 4
przy ul. jedwabnej 93 w Myszkowie:
1) Część 1 zamówienia: w specjalności instalacje sanitarne w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
2) Część 2 zamówienia: w specjalności instalacje elektryczne w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
1. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy zostały wybrane następujące oferty:
1) na wykonanie części 1 zamówienia oferta złożona przez Wykonawcę
„KNK BUDOWNICTWO" Zbigniew Gajos, uL Zagórska 171, 25-346 Kielce,
która zawiera w kryteriach oceny ofert:
- cenę: 11 800,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy osiemset 00/100),
- doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia: 6 usług,
- termin stawienia się w siedzibie Zamawiającego inspektora nadzoru
inwestorsldego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie Zamawiającego:
do 24 godzin.
Oferta Wykonawcy uzyskała w ocenie łącznie 100,00 pkt, w tym:
- w kryterium cena: 60,00 pkt,
- w kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia:
30 pkt,
- w kryterium termin stawienia się w siedzibie Zamawiającego inspektora
nadzoru inwestorskiego
w odpowiedzi na nieplanowane
wezwanie
Zamawiającego: 10 pkt.
Uzasadnienie
Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oferta
złożona przez Wykonawcę nie podlega 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) na wykonanie części 2 zamówienia oferta złożona
„KNK BUDOWNICTWO" Zbigniew Gajos, uL Zagórska
która zawiera w kryteriach oceny ofert:

przez Wykonawcę
171, 25-346 Kielce,
1

- cenę: 8 800,00 zł (słownie złotycłi: osiem tysięcy osiemset 00/100),
- doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia: O usług,
- termin stawienia się w siedzibie Zamawiającego inspeictora nadzoru
inwestorsldego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie Zamawiającego:
do 24 godzin.
Oferta Wykonawcy uzysltała w ocenie łącznie 70,00 pkt, w tym:
- w kryterium cena: 60,00 pkt,
- w kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia:
O pkt,
- w kryterium termin stawienia się w siedzibie Zamawiającego inspektora
nadzoru inwestorskiego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie
Zamawiającego: 10 pkt.
Uzasadnienie
Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oferta
złożona przez Wykonawcę nie podlega 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.
3. W terminie składania ofert złożono 3 oferty na część 1 zamówienia i 4 oferty na część
2 zamówienia, które uzyskały podaną niżej ilość punktów.
Oferty złożone na cześć 1 zamówienia:
Lp.

1

Wykonawca

„KNK
BUDOWNICTWO"
Zbigniew Gajos
ul. Zagórska 171

Cena/ ocena
punktowa
w ww.
kryterium

U 800,00 zł
60,00 pkt

Doświadczenie
osoby
wyznaczonej
do realizacji
zamówienia/
ocena punktowa
w ww. kryterium

Termin
stawienia się
w siedzibie
Zamawiającego
inspektora
nadzoru
inwestorskiego,
w odpowiedzi
na nieplanowane
wezwanie
Zamawiającego/
ocena punktowa
w ww. kryterium

6 usług

do 24 godzin
10,00 pkt

100,00 pkt

do 24 godzin
10,00 pkt

60,13 pkt

30,00 pkt

Łączna
ocena
punktowa
z kryteriów

25-346 Kielce
2

Przedsiębiorstwo
Realizacji Inwestycji
„INWESTOR" S.C.
Maciej Strzałkowski

35 178,00 zł
20,13 pkt

4 usługi

30,00 pkt

2

3

Wiesław Strzałkowski
ul. Jaworowa 2
41-310Dąbrowa Górnicza
Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo
Inwestycyjne
„WUDIMEKS" Sp.zo.o.
ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa

0 usług
0,00 pkt

do 24 godzin
10,00 pkt

Doświadczenie
osoby
wyznaczonej
do realizacji
zamówienia/
ocena punktowa
w ww. kryterium

Termin
stawienia się
w siedzibie
Zamawiającego
inspektora
nadzoru
inwestorskiego,
w odpowiedzi
na nieplanowane
wezwanie
Zamawiającego/
ocena punktowa
w ww. kryterium

8 800,00 zł
60,00 pkt

0 usług
0,00 pkt

do 24 godzin
10,00 pkt

70,00 pkt

18 450,00 zł
28,62 pkt

4 usługi
30,00 pkt

do 24 godzin
10,00 pkt

68,62 pkt

23 616,00 zł
22,36 pkt

3 usługi
22,00 pkt

do 24 godzin
10,00 pkt

54,36 pkt

27 675,00 zl
19,08 pkt

4 usługi
30,00 pkt

do 48 godzin
0,00 pkt

49,08 pkt

17 884,20 zł
39,59 pkt

Oferty złożone na cześć 2 zamówienia:
Wylionawca
Cena/ ocena
Lp.
punktowa
w ww.
kryterium

1

2

3

4

„KNK
BUDOWNICTWO"
Zbigniew Gajos
ul. Zagórska 171
25-346 Kielce
Przedsiębiorstwo
Usług Inżynieryjnych
„KRASOŃ"
Józef Krasoń
ul. Złota 50/3
44-100 Gliwice
Przedsiębiorstwo
Realizacji Inwestycji
„INWESTOR" S.C.
Maciej Strzałkowski
Wiesław Strzałkowski
ul. Jaworowa 2
41-310Dąbrowa Górnicza
Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo
Inwestycyjne
„WUDIMEKS" Sp.zo.o.
ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa

49,59 pkt

Łączna
ocena
punktowa
z kryteriów

7. up. Burmistrza
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