
                                       Poznań, dnia 17.10.2016r.

DT.5.212.39.2016

 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
ze zm.)  , zwanej dalej ustawą na :           Modernizację dwóch segmentów domków campingowych na terenieModernizację dwóch segmentów domków campingowych na terenie
Campingu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98.Campingu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98.

Zgodnie z  art.  92 ust.  2  ustawy  informuję,  iż  w niniejszym postępowaniu  do realizacji  zamówienia
wybrano ofertę nr 6 – złożoną przez Wykonawcę działającego pod firmą: MALBUD Zakład Remontowo
Budowlany Eugeniusz Nowak, ul. Zagłoby 5, 60-177 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
- okres gwarancji-  20,00 pkt
- termin realizacji – 20,00 pkt
  łącznie 100  pkt.
        
W postępowaniu  złożono 6  ofert.
Oferta nr 1 złożona przez Usługi Budowlane Wiesław Szałata, ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków, w
poszczególnych kryteriach oceny ofert otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 57,54 pkt
- okres gwarancji- 20,00 pkt
- termin realizacji – 20,00 pkt
  łącznie 97,54 pkt.

Oferta  nr  5,  złożona  przez  Wykonawcę  działającego  pod  nazwą:  TWM  Spółka  z  o.o.,  ul.  St.
Żeromskiego 9, 60-544 Poznań, w poszczególnych kryteriach oceny ofert otrzymała następującą liczbę
punktów:
- cena – 56,28 pkt
- okres gwarancji-  20,00 pkt
- termin realizacji – 20,00 pkt
  łącznie 96,28 pkt.

Oferta  nr  2,  złożona  przez  Wykonawcę  działającego  pod  nazwą  DEMIURG  Sp.  z  o.o.  Sp.
komandytowa, ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań,  w poszczególnych kryteriach oceny ofert otrzymała
następującą liczbę punktów:
- cena – 53,99 pkt
- okres gwarancji-  20,00 pkt
- termin realizacji -  20,00 pkt
 łącznie  93,99 pkt.
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Oferta nr 3,  złożona przez Wykonawcę działającego pod nazwą  Art-Bud Roboty Ogólnobudowlane
Nowoczesne  Aranżacje  Wnętrz  ul.  Artur  Przybylski,  60-579  Poznań,  pl.  Waryńskiego  8/3,  w
poszczególnych kryteriach oceny ofert otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 48,67 pkt
- okres gwarancji- 20,00 pkt
- termin realizacji – 20,00 pkt
  łącznie 88,67pkt.

Oferta nr 4 ,  złożona przez Wykonawcę działającego pod nazwą  PRB ADAM Sp. z o.o. Sp. k., ul.
Romana Maya 28, 64-500 Szamotuły, w poszczególnych kryteriach oceny ofert otrzymała następującą
liczbę punktów:
- cena – 50,03pkt
- okres gwarancji-  20,00 pkt
- termin realizacji – 10,00 pkt
  łącznie 80,03 pkt.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy  i nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający informuje, że umowa z  wybranym  Wykonawcą  zostanie  zawarta  w  terminie  nie
krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszej informacji. 

                                                                                                                 DYREKTOR POSiR
                                                                                                            Zbigniew Madoński
                                                                                                  
Sporządziła: Elżbieta Różowicz 
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