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Biecz, dnia 21.07.2022 r.

BCK-230-2/22

    Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego   w  trybie
podstawowym bez  możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy  Pzp:  Wyposażenie  Bieckiego  Centrum  Kultury  w  infrastrukturę  cyfrową
w  ramach  projektu  systemowego  "Konwersja  Cyfrowa  Domów  Kultury",
dla  części 1 - Dostawa i montaż zestawu do projekcji wideo mappingu 3D.             

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 w zw. z art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”,
zamawiający  zawiadamia,  że  wykonawca,  którego  oferta  została  pierwotnie  wybrana  jako
najkorzystniejsza -  ZONEO   OLEKSIEWICZ Sp.  komandytowo-akcyjna,  ul. Noskowskiego 1,
99-300 Kutno, pismem z dnia 19.07.2022 r. poinformował zamawiającego, iż  odstępuje od
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Mając na uwadze powyższe zamawiający dokonał ponownego badania i  oceny ofert spośród
ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców i wybrał ofertę:

Część 1 - Dostawa i montaż zestawu do projekcji wideo mappingu 3D.
a) za najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LOBOS Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 70, 33-300 Nowy Sącz
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 112 900,00 zł brutto.
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Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
W prowadzonym postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Wykonawca, którego oferta została
pierwotnie wybrana jako najkorzystniejsza - ZONEO   OLEKSIEWICZ Sp.  komandytowo-akcyjna,
ul.  Noskowskiego  1,  99-300  Kutno  odstąpił  od  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego. Zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych
w  postępowaniu  wykonawców.   Oferta  wybranego  Wykonawcy  spełnia  wszystkie  warunki
wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów na
podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w przedmiotowym postępowaniu.

b) Wykaz złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną punktacją:

Nr
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt.
w kryterium
CENA - 60%

Liczba pkt.
w kryterium

OKRES
GWARANCJI- 40%

Łączna ilość
punktów

1
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

LOBOS Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 70, 33-300 Nowy Sącz

60 40 100

2 Poke Yoke Marcin Szopa
Kwiaty Polne 2, 32-087 Bibice

59,68 40 99,68

3
ZONEO   OLEKSIEWICZ 

Sp.  komandytowo-akcyjna
ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno

Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

                                                                      Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury    

                                                         Paweł Jamro        
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