
                                       Poznań, dnia 08.08.2018r.

ZP.212.39.2018

                           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 ze zmianami)  , zwanej dalej ustawą na :         P P    ełnienie funkcji inspektoraełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:                Modernizacja trybunModernizacja trybun
głównych na Torze Regatowym Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3- etap IIIgłównych na Torze Regatowym Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3- etap III

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy informuję, iż w niniejszym postępowaniu do realizacji zamówienia
wybrano  ofertę nr 3 – złożoną przez Wykonawcę działającego pod firmą: IdL Projekt  Marek
Kopiński,  ul.  Wiązowa 38,  Lusówko,  62-080 Tarnowo Podgórne ,  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 płatności – 40 pkt
  łącznie 100,00 pkt.
        
W niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty.

Oferta nr 1,  złożona przez Wykonawcę działającego pod firmą:  B&ES Michał Leszczyński i
Zbigniew  Frankowski,  ul.  Wodna  7,  87-152  Pigża  i  Bogucin  84,  87-811  Fabianki,  w
poszczególnych kryteriach oceny,  oferta otrzymała następującą liczbę punktów:

- cena – 21,74 pkt
- termin płatności – 40 pkt
  łącznie 61,74 pkt.

Oferta nr 2, złożona przez  Wykonawcę działającego pod firmą: Biuro Inżynieryjno-Budowlane
Janusz Żak, 62-010 Pobiedziska, ul. Por. Sypniewskiego 8 , została odrzucona na podstawie
art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy,  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.
Wykonawca podał w Formularzu ofertowym termin świadczenia usługi do 30.11.2018 r, a nie jak
było wymagane do 30.12.2018 r.,  zmienił    treść Formularza ofertowego pomijając wymagane
przez Zamawijającego oświadczenia. 
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Wykonawca w zakreślonym ustawą terminie nie złożył również oświadczenia o przynależnośći do
grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, Zamawiający
zgodnie z dyspozycją art.  26 ust.  3  ustwy,  nie wzywał do uzupełnienia dokumentu, ponieważ
oferta podlega odrzuceniu.

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

                                                                                                    p.o. DYREKTORA
                                                                                                    Łukasz Miadziołko

                                                            

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz 
tel. 61 835 79 06
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