ZP-MPGKiM/1/I/2020

Siemianowice Śl. 29.01.2020r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYTSNIEJSZEJ

1. Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018
r., poz. 1986 ze zmianami) Prowadzący postępowanie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie pn:. Wykonanie robót nieprzewidzianych i niemożliwych do
zaplanowania w budynkach stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie oraz będących w
jej przymusowym zarządzie w imieniu i na rzecz której działa MPGKiM Sp. z o. o. w Siemianowicach
Śląskich, na które będą pozyskiwane odszkodowania z tytułu ubezpieczenia,
za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:
Zakład Remontowo Budowlany Dawid Sowa
al. Młodych 8/15
41-100 Siemianowice Śląskie
Uzasadnienie:
Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz. U. z
2018r., poz. 1986 ze zmianami) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oraz wykazał brak podstaw wykluczenia, a
oferta nie podlega odrzuceniu.
Z uwagi na pilną potrzebę wykonania robót Zamawiający otrzymał zwiększenie środków finansowych do
kwoty oferowanej w najniższej ofercie.
Oferta złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów wskazanych w
SIWZ, tj.: cena, termin wykonania zamówienia oraz wysokość kary umownej.
2. Informacja o nazwie (firmie), siedzibie Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwach albo imionach
i nazwiskach, siedzibie Wykonawcy albo miejscu zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktacja przyznana
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz
adres wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium „CENA”

Liczba punktów
w kryterium
„Długość okresu
gwarancji”

Zakład Remontowo
Budowlany Dawid Sowa
al. Młodych 8/15
41-100 Siemianowice Śląskie

60

40

Łączna
punktacja

100

3. W niniejszym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona.
4. Przedmiotowe postępowanie nie było prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów.
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