Środa Wielkopolska, dnia 2 grudnia 2016 r.
Postępowanie nr S21:271.9.2016

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Roboty budowlane w
budynku socjalno – biurowym oraz warsztatowo – garażowym w Kijewie.”

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych:
Środa XXI sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wielkopolska
jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

I.

Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

Oferta nr 1:
Nazwa (firma) wykonawcy:
JKJ Budownictwo Sp. z o.o.
Siedziba oraz adres siedziby:
Środa Wlkp., ul. Kilińskiego 25, 63-000 Środa Wlkp.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania
zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował
się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia oraz termin realizacji..
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 1.015.828,98 zł netto (słownie:
jeden milion piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 98/100)/ 1.249.469,65 zł brutto
(słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych
65/100).
Termin realizacji: 55 dni.
W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 90,00 pkt.
W kryterium Termin realizacji Wykonawca otrzymał:6,36
Łączna punktacja: 96,36 pkt. x 3 członków komisji przetargowej = 289,08 punktów
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II.

Zamawiający przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:
Nazwa (firma) wykonawcy:
JKJ Budownictwo Sp. z o.o.
Siedziba oraz adres siedziby:
Środa Wlkp., ul. Kilińskiego 25, 63-000 Środa Wlkp.

III.

Zamawiający przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1:
Nazwa (firma) wykonawcy:
JKJ Budownictwo Sp. z o.o.
Siedziba oraz adres siedziby:
Środa Wlkp., ul. Kilińskiego 25, 63-000 Środa Wlkp.
W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 90,00 pkt.
W kryterium Termin realizacji Wykonawca otrzymał:6,36
Łączna punktacja: 96,36 pkt. x 3 członków komisji przetargowej = 289,08 punktów

IV.

Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

V.

Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

VI.

Informacja o unieważnieniu postępowania:
Zamawiający nie unieważnił postępowania.
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