Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Wydział Inwestycji

32-400 Myślenice, Rynek 8/9
tel. (012) 63 92 372; (012) 63 92 300, fax (012) 63 92 305
e-mail: info@myslenice.pl
INW.271.15.2017
Dotyczy:

Myślenice, dnia 04.12.2017r.

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
pn.: "Modernizacja kotłowni gazowej w ramach zadania Rozbudowa szkoły na
potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola w Jaworniku z wewnętrznymi instalacjami
oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną", INW 271.15.2017.
Zawiadomienie o wyniku postępowania – wybór oferty najkorzystniejszej

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. – dalej jako ustawa pzp) Zamawiający informuje, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn.: "Modernizacja kotłowni gazowej w ramach zadania Rozbudowa szkoły na
potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola w Jaworniku z wewnętrznymi instalacjami oraz
zewnętrzną infrastrukturą techniczną", INW 271.15.2017, została wybrana oferta najkorzystniejsza.
1. Oferta najkorzystniejsza:
numer oferty:

1

firma (nazwa):

INSTALATOR Janusz Rogowski, ul. Pagórek 14A, 32 – 700 Bochnia

cena brutto:

208.645,03 zł

termin wykonania:

3 tygodnie

gwarancja i rękojmia:

84 miesiące

termin płatności:

do 30 dni
Uzasadnienie

Po zastosowaniu tzw. procedury odwróconej na mocy art. 24aa ust 1 ustawy pzp oraz zapisów pkt 26 IDW
(część I SIWZ) tj. po dokonaniu oceny ofert, a następnie po zadbaniu, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu Zamawiający, po uzyskaniu wymaganych dokumentów oraz po wyjaśnieniu treści złożonych
dokumentów, stwierdził iż Wykonawca INSTALATOR Janusz Rogowski spełnia warunki udziału w
postępowaniu oraz przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty. Oferta Wykonawcy według kryteriów
oceny ofert, tj.: najniższa cena, okres gwarancja oraz czas realizacji, jest ofertą najkorzystniejszą i
otrzymała łączną ocenę 90,00 pkt.
2. W toku postępowania złożone zostały dwie oferty, a ich punktacja w ramach kolejnych
kryteriów wskazanych i ocenianych na z zasadach uwidocznionych w pkt 26 IDW (cz. I SIWZ)
przedstawia się następująco:
l.p.

Wykonawca/ofert nr

liczba
punktów
w kryterium
cena

liczba
punktów
w kryterium
okres
gwarancji

liczba punktów
w kryterium
czas realizacji

łączna liczba
punktów

1.

INSTALATOR Janusz
Rogowski, ul. Pagórek 14A,
32 – 700 Bochnia

60,00

20,00

10,00

90,00 pkt

2.

KBI Technika Grzewcza
i Wentylacyjna, ul. Na Błonie
3C nr 58,
30 – 147 Kraków

53,60

20,00

0,00

73,60 pkt

3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
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