Brzeźnio, dn. 26.10.2016r.

Do wszystkich Wykonawców
Nz. R.271.5.2016
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez
Gminę Brzeźnio z siedzibą: ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W BRZEŹNIU
wybrano jako najkorzystniejsze oferty złożone przez następujących Wykonawców:
1) część I przedmiotu zamówienia - modernizacja boiska piłkarskiego oraz budowa zaplecza wchodzącego w skład zespołu obiektów sportowych przy ul. Szkolnej 2
w Brzeźniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
AND-BUD Andrzej Nagieł, ul. Wspólna 52, 98-275 Brzeźnio
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 60,00 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium okres gwarancji i rękojmi 25,00
pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów 85,00 pkt
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i okresu gwarancji i rękojmi, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę
punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.
Na powyższą część przedmiotu zamówienia oferty złożyli:
NuPunktacja za kryNazwa (firma) i Punktacja za kryterium
mer
terium okres gwaadres wykonawcy cena ofertowa
oferty
rancji i rękojmi
2.
NOVA- Jerzy
Łebski, ul. Powstańców 2, 99400 Łowicz
32,99
25,00

Łączna punktacja

57,99

1

3.

EKO-BUD Piotr
Haraszkiewicz, ul.
Warcka 15, 98-200
Sieradz

4.

33,67

40,00

73,67

60,00

25,00

85,00

AND-BUD Andrzej Nagieł, ul.
Wspólna 52, 98275 Brzeźnio

2) część II przedmiotu zamówienia - remont sali gimnastycznej
EKO-BUD Piotr Haraszkiewicz, ul. Warcka 15, 98-200 Sieradz
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena ofertowa 60,00 pkt
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium okres gwarancji i rękojmi 40,00
pkt
Łączna liczba otrzymanych punktów 100,00 pkt
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i okresu gwarancji i rękojmi, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę
punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.
Na powyższą część przedmiotu zamówienia oferty złożyli:
Numer
oferty
1.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy
Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel
Jamróz, ul. Kolbuszowska 27, 36-122 Dzikowiec

Punktacja za kryterium cena ofertowa

49,55

Punktacja za
kryterium okres
gwarancji i rękojmi

Łączna punktacja

30,00

79,55

2

3.

4.

EKO-BUD Piotr Haraszkiewicz, ul. Warcka
15, 98-200 Sieradz
60,00

40,00

100,00

55,76

25,00

80,76

AND-BUD Andrzej
Nagieł, ul. Wspólna 52,
98-275 Brzeźnio

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy.
Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
o terminie i miejscu podpisania umowy.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Wójt Gminy
/-/ Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiającego
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