Znak sprawy: SP.271.2.2018

Wierzbica, dnia 14.05.2018r.

(nr ref. postępowania)
Zamawiający:
Gmina Wierzbica
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
WYKONAWCY
uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamówienia:
„Modernizacja zasilania budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica”

Zamawiający, Gmina Wierzbica, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej
ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
ADD Szymon Górski
Ul. Podzamcze 22/1
27-100 Iłża
- kryterium cena:
- kryterium termin realizacji
- kryterium gwarancja i rękojmia
- kryterium czas reakcji na usterkę

- 103 320,00zł PLN brutto
- 14 dni
- 5 lat
- 12 godzin

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 91
ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były: cena brutto-60,00 pkt, termin realizacji
10 pkt, gwarancja i rękojmia-10 pkt, czas reakcji na usterkę – 20 pkt.

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 obliczoną zgodnie ze wzorem określonym
w pkt. 18 siwz.
Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców (imiona
i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wykonawców), którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Zestawienie zbiorcze ofert
Nr
oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Cena brutto
[zł]
(waga 60 pkt)

Termin realizacji
(ilość dni)
(waga 10pkt)

Gwarancja
(lata)
(waga10 pkt)

1

ADD Szymon
Górski
Ul. Podzamcze 22/1
27-100 Iłża

103 320,00

14

(60,00)

LPI Łukasz Poloch
ul. Jackowskiego 31,
64-100 Leszno
Przedsiębiorstwo
Usługowe BE~ES
Barbara Sadownik
26-631 Jastrzębia
118B/10

2

3

Suma
punktów
∑

5

Czas reakcji na
usterkę
(godziny)
(waga 20 pkt)
12

(10,00)

(10,00)

(20,00)

100,00

262 236,12

28

4

48

(23,64)

(0,00)

(5,00)

(0,00)

126 015,26

28

4

24

(49,19)

(0,00)

(5,00)

(10,00)

28,64

64,19

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI
Zamawiający zawiadamia, że z postępowania zostali wykluczeni następujący wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………
Uzasadnienie faktyczne i prawne ……………………………………………………………….

INFORMACJA O WYKPONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY
ODRZUCONE
Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu zostały odrzucone oferty następujących
Wykonawców:
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Powody odrzucenia oferty: ……………………………....….………………………….………
Uzasadnienie faktyczne i prawne: …………………………..……….….……..………..………
Jednocześnie działając na podstawie art. 92 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym
wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia
przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Do wiadomości:
1 x Oferenci
1 x Strona internetowa UG
1 x Tablica ogłoszeń UG
1 x a/a.

