
                                       Poznań, dnia 20.06.2017r.

DT.212.25.2017

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                   

Dotyczy; Postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego,  zgodnie  z  ustawą,  z  dnia    29  stycznia  2004r.  Prawo zamówień  publicznych
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)  , zwanej dalej ustawą na : O Opracowanie pełnej dokumentacjipracowanie pełnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania: Termomoderniazcja budynku 302 i 408 oraz aktualizacjaprojektowo-kosztorysowej dla zadania: Termomoderniazcja budynku 302 i 408 oraz aktualizacja
dokumentacji technicznej i kosztowej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach 302 idokumentacji technicznej i kosztowej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach 302 i
408 na Torze Regatowym Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3408 na Torze Regatowym Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy informuję, iż w niniejszym postępowaniu do realizacji zamówienia
wybrano  ofertę nr  1 – złożoną przez  Wykonawcę działającego pod firmą:  Centrum projektu
EKO- INVEST Sp. z o.o., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy
wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert,  określonych w
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  W poszczególnych  kryteriach  oceny,   oferta
otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 60,00 pkt
- termin realizacji-  40,00 pkt
  łącznie 100  pkt.
        
W niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty. 

OFERTA nr 2 złożona przez Demiurg Sp. z o.o., Sp.k., ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań  w
poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 27,52 pkt
- okres gwarancji-  20,00 pkt
  łącznie 47,52 pkt.

OFERTA nr  3  złożona  przez    WA-art  Biuro  Projektowe  i  Obsługi  Inwestycji  Waldemar
Kajoch, pl. Lipowy 3/2, 61-478 Pozna w poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą
liczbę punktów:
- cena – 36,89 pkt
- okres gwarancji-  0,00 pkt
  łącznie 36,89 pkt.

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta po upływie 5 dni
od przesłania niniejszej informacji.
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