
1F,:;ilił*:", n Rzeczpos'olita @' '§f#§i,"*'*.§ §
Zapolice, dnia 19 września 20l8 r.

GKI.27 t.29 .20t8.AZK

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Do§cry: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na realŁację zadania pn. ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w branży sanitarnej przy realuacji inwestycji pn. Przebudowa dróg

wewnętrznych dojazdowych na osiedlu w miejscowości Zapolice w ramach realizacji

zadania inwesĘcyjnego pn.,,Inwes§cje infrastrukturalneo środowiskowe i społeczne na

obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół

Ogólnokształcących wraiz zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby

rekreacyjno-integracyj.re."'

Zamawiający dzińając na podstawie art. 92 ust. l pkt 1 ustawy z dnta 29 stycznia

2004 r, - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz, 7579 zę zm.) -
powoływanej dalej jako ,,ustawaPzp", zawiadamta o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej

złożonej przez Wykonawcę :

Zarządzanie Proj ektami Łukasz Baryła

ul. Klonowa 13

99-340 Krośniewice

Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ,,ceny" i ,,dodatkowej ilości dni

pobytu na budowie" (uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ww. kryteria oceny

ofert, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówięnia - 85,70 pkt). Oferta

złożona przez Wykonawcę Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła, jest najkorzystniejszą

ofertą spośród ofęrt złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Wybór najkorzystniejszej

oferty odbył się zgodnie z postanowieniami art. 9I ust. 1 ustawy Pzp, oraz Rozdziału XIII

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia,,Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie

się kierował przy wyborze oferty, v\,raz z podaniem znaczęnia tych krleriów i sposobu oceny

ofert". Cena najkorzystniejszej oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający ponizej przedstawia Wkaz ofęft złożonych w ramach przedmiotowego

postępowania:
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l) Projektowanie i Usługi Inwestycyjne mgr inż. Magdalena Jermacz-Kołdys, ul. 11-go

Listopada 3 l30, 18-500 Kolno

punktacja przyznana w kryterium ,,Cena" - 60,00 pkt,

punktacja przyznana w kryterium ,,Dodatkowa ilość dni pobltu na budowie"-

00.00 pkt.

łączna puŃtacja - 60,00 pkt.

Zarządzanie Projektami Łukasz Baryła, ul. Klonowa 13,99-340 Krośniewice

punktacja przyznana w krlerium ,,Cena" - 45,70 pkt,

punktacja przyznana w kryterium ,,Dodatkowa ilość dni pobytu na

budowie"- 40,00 pkt,

łączna punktacja - 85,70 pkt.

KABIS CONSULTING Konrad Piesyk, ul. Wały Dwernickiego 117/12l lok. P211,

42-202 Częstochowa,

punktacja przyznana w kryterium ,,Cena" - 54,26 pkt,

puŃtacja przyznana w kryterium ,,Dodatkowa ilość dni pobytu na

budowie"- 0,00 pkt,

łączna punktacja - 54,26 pkt

PHU ,,ORTUS" Janusz Fengler, ul. Polna 9l2,98-200 Sieradz

punktacja przyznana w kryterium ,,Cena" - 34,73 pkt,

punktacja przyznana w krlterium ,,Dodatkowa ilość dni pobytu na

budowie"- 40,00 pkt,

łączna punktacja - 74,73 pkt.

Zgodnie z art.92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w ramach

przedm iotowe go po stępowania Zamawiaj ąc y ni e odrzuc ił żadnej oferty.

Zgodnie z art. 92 ust. l pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, ze w ramach

przedmiotowego postępowania nie wykluczył Zadnego z Wykonawców.

Stosownie do treści art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawarcie umowy w sprawie

przedmiotowego zamówienia publicznego będzie możliwe w terminie nie krótszym niz 5 dni

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeże|i zawiadomienie

to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni _ jeżeli

zostało przesłane w inny sposób.
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