
                                       Poznań, dnia  10.11.2017r.

DT.212.46.2017

 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  :      Przebudowa  pomieszczeń  budynkuPrzebudowa  pomieszczeń  budynku
„Chwiałka” na archiwum zakładowe oraz magazyn, Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34„Chwiałka” na archiwum zakładowe oraz magazyn, Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34

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:  PRB ADAM sp z o.o.,
sp. k, ul. Romana Maya 28, 64-500 Szamotuły. 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
- okres gwarancji-  20,00 pkt
- termin wykonania- 5,00 pkt
- termin płatności- 10,00 pkt

  łącznie 95,00  pkt.
        
W niniejszym postępowaniu złożono 4 oferty.

Oferta nr 4 – złożona przez Wykonawcę działającego pod firmą: REM-DOM Sławomir Kamiński,
os. Zwycięstwa 24/1, 61-651 Poznań, w poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą
liczbę punktów:

- cena – 51,03 pkt
- okres gwarancji-  20,00 pkt
- termin wykonania- 0,00 pkt
- termin płatności- 10,00 pkt

  łącznie 81,03  pkt.
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Oferta nr 1- złożona przez Wykonawcę działającego pod firmą:DEMIURG sp z o.o.,  sp.k, ul.
Lubeckiego 2, 60-348 Poznań, w poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę
punktów:

- cena – 35,77 pkt
- okres gwarancji-  20,00 pkt
- termin wykonania- 0,00 pkt
- termin płatności- 10,00 pkt

 łącznie 65,77  pkt.

oferta  nr  3 –złożona  przez  Wykonawcę  działającego  pod  firmą: MERITUM  TEAM  Anna
Wojtkowiak, ul. Żegiestowska 23, 60-466 Poznań, w poszczególnych kryteriach oceny otrzymała
następującą liczbę punktów:

- cena – 49,15 pkt
- okres gwarancji- 0,00 pkt
- termin wykonania- 5,00 pkt
- termin płatności- 10,00 pkt

 łącznie 64,15  pkt.

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 

   

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl  



Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl  


