P.3.270.01.2017

Stalowa Wola, 25 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Zamawiający – Przedszkole nr 3 w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 92 ust. 2
ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Przebudowa i remont zaplecza kuchennego, zlokalizowanego w budynku Przedszkola nr 3 przy
ul. Poniatowskiego 57 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 25 maja 2017 r., oferta
wykonawcy HSW – Zakład Projektowo Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej
Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji na przedmiot zamówienia oraz
termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą
ofertę na kwotę 362.066,98 zł brutto, oraz oświadczył, że wykona przedmiot zamówienia w
terminie do 17.08.2017 r., oraz udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 7 lat..
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione
niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu
gwarancji oraz terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
Nr Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
oferty
adres wykonawcy

1.

2.

M-BUD Monika Duda
33-152 Pogórska Wola 37c
HSW – Zakład Projektowo
Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1,
37-450 Stalowa Wola

Liczba
punktów w
kryterium
cena

Liczba punktów w Liczba punktów Łączna liczba
kryterium termin
w kryterium
punktów
realizacji
okres gwarancji
zamówienia

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w toku postępowania wykluczył następującego wykonawcę:
1.) M-BUD Monika Duda 33-152 Pogórska Wola 37c. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11
ustawy Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia ma stronie internetowej zamawiającego
informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oraz na wezwanie do
uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy przesłane do wykonawcy w dniu
15 maja 2017 r., nie przedstawił zamawiającemu informacji o przynależności do tej
samej Grupy Kapitałowej, a tym samym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie
pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

