
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA MODERNIZACJĘ KRYTEJ
PŁYWALNI PRZY UL. KOSZAROWEJ 8 WE WRZEŚNI W ZAKRESIE 

TERMOMODERNIZACJI POKRYCIA DACHOWEGO

Zamawiający,  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.  we  Wrześni, zawiadamia

o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez

negocjacji  na  modernizację krytej  pływalni  przy ul.  Koszarowej 8 we Wrześni w zakresie termomodernizacji

pokrycia dachowego.

Na  podstawie  art.  253  ust.  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień  publicznych

(t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta

nr 3 złożona przez:

JG-BUD Jan Grzybowski

ul. Dolna 36

61-160 Daszewice

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 950.790, 33 złotych,

Wydłużenie gwarancji i rękojmi: 12 miesięcy,

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, wydłużenie okresu gwarancji

i rękojmi- 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane  w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium:

cena – 60,00 pkt, wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Firma Ogólnobudowlana Michał Grygiel Ujazdowo 8, 64-140 Włoszakowice – oferta nr 1 – cena oferty

brutto:  1.340.700,00  złotych,  wydłużenie  gwarancji  i  rękojmi:  12  miesięcy,  punkty  uzyskane

w kryterium: cena – 42,55 pkt, wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji – 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała – 82,55

pkt,

2) Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sieszchuła ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno – oferta nr 2  –

cena  oferty  brutto:  1.134.878,09  złotych,  wydłużenie  gwarancji  i  rękojmi:  12  miesięcy,  punkty  uzyskane

w kryterium: cena – 50,27 pkt, wydłużenie gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała – 90,27 pkt.

W  związku  z  powyższym  na  podstawie art.  308  ust.  2 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych

Zamawiający  zawrze  umowę  z  Wykonawcą,  którego  oferta  została  wybrana,  w  terminie

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.


