Znak: ZP/PN/01/2017

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych , w skrócie upzp. (tekst
jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ

PUBLICZNEGO KATOLICKIEGO GIMNAZJUM U ŚW.PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZE Z
PRZEZNACZENIEM NA SZKOŁĘ, ADAPTACJĄ TYCHŻE POMIESZCZEŃ ORAZ ICH WYPOSAŻENIE- II Etap
[uwaga: wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych jest wyłączone z niniejszego postępowania]
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 582626-N-2017 z dnia 2017-09-03 r.
zm. pod nr 500029449-N-2017 z 17.09.2017 r.
1- najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:
Konsorcjum składające się z podmiotów:
• Pan Daniel Prus – P.H.U MOD Daniel Prus - LIDER ul. Wyczółkowskiego 1/5 58-500 Jelenia Góra
• Pan Dariusz Myszczyszyn - Konsorcjant Smólsko Małe 24, 23-400 Biłgoraj
• Pan Marcin Lelo – ML Marcin Lelo- Konsorcjant
ul. Wolności 252, 58-560 Jelenia Góra
Uzasadnienie
W oparciu o wstępne oświadczenie i złożone dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Zamawiający ocenia, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Złożona oferta jest zgodna z treścią SIWZ i w bilansie ustalonych
kryteriów otrzymała 60,00 punktów oraz uznana została za ofertę najkorzystniejszą.
2- nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem
zawierającym punktację w kryterium oceny ofert : kryteria [1%= 1,00pkt] →
a) umowna cena -60,00pkt; b) doświadczenie zawodowe osoby na stanowisku kier. bud. i lub/kier. robót
w specjalności konstr. budowlanej –ponad warunek i na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków- 10,00pkt
c) zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na umowę o prace przy realizacji zamówienia- 10,00pkt;
d) za podniesienie kar umownych z tyt. nieterminowej realiz. zamówienia o min.500zł za każdy dzień zwłoki5,00pkt , ale max.20,00pkt
Oferta nr 1 - 60,00pkt
Konsorcjum składające się z podmiotów:
• Pan Daniel Prus – P.H.U MOD Daniel Prus - LIDER ; ul. Wyczółkowskiego 1/5 58-500 Jelenia Góra
• Pan Dariusz Myszczyszyn - Konsorcjant; Smólsko Małe 24, 23-400 Biłgoraj
• Pan Marcin Lelo – ML Marcin Lelo- Konsorcjant; ul. Wolności 252, 58-560 Jelenia Góra
a)
b)
c)
d)

cena najkorzystniejsza
nie wykazano
nie wykazano
nie podniesiono

Jelenia Góra, 16 października 2017 r.

= 60,00 pkt
= 0,00pkt
= 0,00pkt
= 0,00pkt
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