Dywity, 06.06.2018 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DYWITY
o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie
prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. ,
poz. 1579 z późn. zm ), o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, opublikowane w BZP pod
nr 553624–N - 2018 w dniu 04.05.2018 r.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Budowa ulicy przy pętli
autobusowej w Różnowie ” , nr pozycji dokumentacji zamówień publicznych Referatu Budownictwa i
Inwestycji Komunalnych – GB.271.6.2018. wybrana została oferta :
Zbigniewa Szynkowskiego
prowadzącego działalność gospodarczą
pn. BUDOWNICTWO NADZORY
10-370 Olsztyn
Zalbki 10A
Podstawą prawną dokonanego wyboru był art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych .
Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia :
1) Cena –60%

2) Termin płatności faktury – 30 %
3) Okres gwarancji na roboty - 10%
Wybrana oferta uzyskała łączną liczbę punktów : 100,00.
W zamówieniu złożono trzy oferty. Poniżej przedstawiam informację o złożonych ofertach .

Nr
oferty

1.

2.

3.

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres
wykonawcy lub miejsce
zamieszkania
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
SANBUD sp. z o.o.
10-420 Olsztyn
ul. Stalowa 4
Przedsiębiorstwo
Budowlane WITKA
sp. z o.o.
10-434 Olsztyn
ul. Kołobrzeska 50H
Zbigniew Szynkowski
prowadzący działalność
gospodarczą pn.
BUDOWNICTWO
NADZORY
10-370 Olsztyn
Zalbki 10A

Punktacja ofert

Uwagi

Cena brutto : 848.650,09 zł
Termin płatności faktury : 30 dni
Okres gwarancji na roboty : 96 m-cy
Razem : 98,96 pkt

58,96 pkt
30,00 pkt
10,00 pkt

Oferta nie
podlega
odrzuceniu.

Cena brutto : 922.983,25 zł
Termin płatności faktury : 30 dni
Okres gwarancji : 96 m-cy

54,21 pkt
30,00 pkt
10,00 pkt

Oferta nie
podlega
odrzuceniu.

Razem : 94,21 pkt
Cena brutto : 833.940,00 zł
Termin płatności faktury : 30 dni
Okres gwarancji : 96 m-cy
Razem : 100,00 pkt

60,00 pkt
30,00 pkt
10,00 pkt

Oferta nie
podlega
odrzuceniu.
Uzyskała
najwyższą
liczbę
punktów.

Zamawiający zawiadamia również, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty , żaden z
wykonawców nie został wykluczony . Zawarcie umowy na realizację zamówienia , zgodnie z art. 94 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpi po dopełnieniu wszelkich formalności w terminie nie
krótszym niż niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty .
Z upoważnienia Wójta Gminy Dywity
Ewa Sadowska

