
                                       Poznań, dnia 07.09.2017r.

DT.212.41.2017

 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 (t.j.

Dz.U.  z  2017  r.,  poz.  1579),  zwanej  dalej  ustawą  na  :    OO    pracowaniepracowanie     pełnej  dokumentacji pełnej  dokumentacji

projektowo-kosztorysowej   w  ramach  zadania  „Rozbudowa  pomieszczeń  szatni  dla  klientówprojektowo-kosztorysowej   w  ramach  zadania  „Rozbudowa  pomieszczeń  szatni  dla  klientów

indywidualnych na lodowisku „Chwiałka” w Poznaniu.indywidualnych na lodowisku „Chwiałka” w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy informuję, iż w niniejszym postępowaniu do realizacji zamówienia

wybrano ofertę nr 2 – złożoną przez Wykonawcę działającego pod firmą: DEMIURG Sp. z o.o.,

Sp. komandytowa, ul. Lubeckiego 2, 60-348 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-  0,00 pkt

- posiadane doświadczenie – 10,00 pkt

-  okres gwarancji – 10,00 pkt

  łącznie 80,00  pkt.

        

W niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty. 
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OFERTA nr 1,  złożona przez VITARO Sp. z o.o. , 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63,

została  odrzucona  na  podstawie  art  89  ust.  1  pkt  2  ustawy-  jej  treść  nie  odpowiada  treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W niniejszym postępowaniu minimalny wymagany  okres gwarancji wynosi 24 miesiące, powyższą

informację Zamawiający podał zarówno w SIWZ jak i ogłoszeniu. Wykonawca w złożonej ofercie

zaoferował 12 miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta po upływie 5 dni

od przesłania niniejszej informacji.

                                                                                                            DYREKTOR

                                                                                                        Zbigniew Madoński

                                                                             
Sprawę prowadzi:                                                                                                      
Elżbieta Różowicz                                                                                                      
61 835 79 06 
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