Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
32-400 Myślenice, Rynek 8/9
tel. 12 63 92 303; 12 63 92 300, fax 12 63 92 305
e-mail: burmistrz@myslenice.pl
Myślenice, dnia 03 listopada 2017 r.
INW.271.14.2017
Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na usługi pn.: „Usługi Inspektorów Nadzoru nad: Budowa Muzeum przy ul. Traugutta w
Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” (Nr referencyjny INW.271.14.2017).
Zawiadomienie o wyniku postępowania - wybór oferty najkorzystniejszej

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 – dalej jako ustawa pzp) Zamawiający informuje, że w ramach postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Usługi Inspektorów
Nadzoru nad: Budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2” (Nr
referencyjny INW.271.14.2017), dokonany został wybór oferty najkorzystniejszej. Za najkorzystniejszą została
uznana:
1.

Oferta najkorzystniejsza;

numer oferty:
firma (nazwa):
cena brutto:
termin wykonania:
gwarancja i rękojmia:
termin płatności

1

Dom Inżynierski „PROMIS” S.A., ul. Stoisława 2, 70 – 223 Szczecin;
305.040,00 PLN brutto
do 31.08.2018
24 miesiące
do 30 dni
Uzasadnienie:

Wykonawca, który złożył ofertę uznaną za najkorzystniejszą, po przeprowadzeniu wstępnego badania i wstępnej
oceny ofert, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożył wymagane oświadczenia i dokumenty.
Oferta Wykonawcy według kryteriów oceny ofert, tj. najniższa cena oraz doświadczenie osób, jest ofertą
najkorzystniejszą, bowiem otrzymała ona najwyższą łączną ocenę, pośród ofert ważnych i nie podlegających
odrzuceniu, tj. 65,44 pkt. Cena oferty najkorzystniejszej mieści się w puli środków przeznaczonych na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
2.

Oferty złożone w przedmiotowym postepowaniu oraz przyznana punktacja:
l.p.

Wykonawca/ofert nr

liczba punktów w
kryterium cena

liczba punktów w
kryterium doświadczenie
osób

łączna liczba punktów

1.

Dom Inżynierski
PROMIS S.A., ul.
Stoisława 2, 70 – 223
Szczecin

25,44 pkt

40 pkt:
SK I - 20 pkt,
SK II – 10 pkt,
SK III – 10 pkt

65,44 pkt

2.

GRI – Generalny
Realizator Procesu
Inwestycyjnego Sp. z
o.o., os. Złotej Jesieni
6, 31 – 826 Kraków
B – ACT Sp. z o.o., ul.
Paderewskiego 24, 85
– 075 Bydgoszcz

----------------------------

------------------------------

---------------------------------------

28,89 pkt

30 pkt:
SK I - 20 pkt,
SK II – 10 pkt,
SK III – 0 pkt

58,89 pkt

3.

3.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
Z poważaniem
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