
                                             Poznań, dnia 20.07.2016r.

DT.5.212.29.2016

 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)  ,  zwanej  dalej  ustawą na:    Modernizację Hali
Sportów Walk,  Poznań, ul. Reymonta 35.

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:
Przedsiębiorstwo Budowlane CONSTRUCTO Waldemar Osiński Rogówko 6A, 87-162
Lubicz.  Zgodnie  z  art.  91  ust.  1  w/w  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 – 90,00 pkt
- okres gwarancji- 10,00 pkt
  łącznie 100,00 pkt.
        
W postępowaniu  złożono 6 ofert.
Oferta nr 6  złożona przez Wykonawcę działającego pod nazwą: TWM Spółka z o.o., ul.
Żeromskiego  9,  60-544  Poznań, w  poszczególnych  kryteriach  oceny  ofert  otrzymała
następującą liczbę punktów:
- cena – 89,13 pkt
- okres gwarancji- 10,00 pkt
  łącznie 99,13 pkt.

Oferta  nr  3,  złożona  przez  Wykonawcę  działającego  pod  nazwą  ART-BUD  Roboty
Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz Artur Przybylski, pl. Waryńskiego
8/3,  60-579  Poznań,  w  poszczególnych  kryteriach  oceny  ofert  otrzymała  następującą
liczbę punktów:
- cena – 83,87 pkt
- okres gwarancji- 10,00 pkt
  łącznie 93,87 pkt.

Oferta nr 5, złożona przez Wykonawcę działającego pod nazwą:  MERITUM TEAM Anna
Wojtkowiak, ul. Żegiestowska 23, 60-466 Poznań, w poszczególnych kryteriach oceny
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ofert otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 75,43 pkt
- okres gwarancji- 10,00 pkt
  łącznie 85,43 pkt.

Oferta  nr  2 złożona  przez  Wykonawcę: Usługi  Budowlane  Wiesław  Szałata,  ul.
Wieleńska 49, 64-410 Sieraków, została odrzucona na podstawie art 89 ust. 1 pkt 2 w/w
ustawy,  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.
Wykonawca nie zaoferował gwarancji na wykonane roboty budowlane, pozostawiając w
Formularzu ofertowym puste miejsce.

Wykonawca  MARBO Sp. z o.o., ul. Nowy Rynek 7, 62-002 Suchy Las,  który złożył
ofertę nr 4, został z postępowania wykluczony na podstawie 24 ust. 2 pkt 2, wniesione
wadium  nie  zabezpiecza  całego  okresu  związania  ofertą,  złożono  gwarancję
ubezpieczeniową  z  terminem  ważności  do  05.08.2016  r.  Ponadto   Wykonawca  nie
zaoferował  gwarancji  na  wykonane  roboty  budowlane,  pozostawiając  w  Formularzu
ofertowym puste miejsce

Jednocześnie  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt  4  ustawy informuję,  iż  umowa z
wybranym  Wykonawcą  zostanie  zawarta  nie  wcześniej  niż  przed  upływem  5  dni  od
przesłania niniejszej informacji.

                                                                                             DYREKTOR POSiR
                                                                                             Zbigniew Madoński

Sporządziła: Elżbieta Różowicz
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