OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami)
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
budynku położonego przy ul. Armii Krajowej 7
66-100 Sulechów
w której imieniu działa:
Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
„SuPeKom” Sp. z o.o.
ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów
tel. (0-68) 3852407, fax. (0-68) 3852370
uprzejmie informuje, że w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy:
350.WOiZ.9.05.2019.RE) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont elewacji budynku
położonego przy ul. Armii Krajowej 7 w Sulechowie” zostały złożone 3 oferty.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 firmy:
PHU Jacek Radkiewicz
ul. Modrzewiowa 5
66-120 Kargowa
Wartość oferty brutto: 312’768,00 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych).
Okres gwarancji: 36 miesięcy.
UZASADNIENIE
Najkorzystniejsza oferta jest zgodna w swej treści z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała
największą łączną ilość punktów: 97,5 pkt w kryteriach oceny ofert: cena – 90 pkt (waga kryterium 90 %) oraz okres
gwarancji (w miesiącach) – 7,5 pkt (waga kryterium 10 %). Wyłoniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w
postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu.
Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

Numer
oferty

1

2

3

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Jerzy Kmito
ul. Piaskowa 36a, 66-100 Sulechów
Bruk – Beton Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 1
66-300 Międzyrzecz
PHU Jacek Radkiewicz
ul. Modrzewiowa 5
66-120 Kargowa

Liczba
przyznanych
punktów w
kryterium
cena - 90 %

Liczba
przyznanych
punktów w
kryterium
okres
gwarancji
(w miesiącach)
- 10 %

Ogółem liczba
przyznanych
punktów

52,67 pkt

10 pkt

62,67 pkt

oferta nie podlegała ocenie

90 pkt

7,5 pkt

97,5 pkt

Jednocześnie Zamawiający informujemy, że:
1. w niniejszym postępowaniu nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów i nieustanowiono
dynamicznego systemu zakupów,
2. nie unieważniono niniejszego postępowania.

Sulechów, dnia 1 lipca 2019 roku

