
                                       Poznań, dnia 27.09.2017r.

DT.212.45.2017

 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
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)  , zwanej dalej ustawą na :        Opracowanie pełnej dokumentacjiOpracowanie pełnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Modernizacja stadionu Polonii”, przyprojektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Modernizacja stadionu Polonii”, przy          ul.ul.          HarcerskiejHarcerskiej
w Poznaniu, działka nr 17/8, ark. nr 11, obręb nr 01 Główna,w Poznaniu, działka nr 17/8, ark. nr 11, obręb nr 01 Główna,

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:  EC  INDUSTRIA
Krzysztof  Holwek,  ul.  Cynkowa  21,  95-200  Piątkowisko,  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 – 48,76 pkt
- termin realizacji-  20,00 pkt
- doświadczenie- 10,00 pkt
- okres gwarancji – 10,00 pkt
  łącznie 88,76 pkt.
        
W niniejszym postępowaniu złożono 7 ofert. 

OFERTA nr 7, złożona przez: NUUA/ARCHITEKCI Pracownia Architektury Szymon Gic, ul. A.
Grottgera 6/11, 60-757 Poznań  w poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę
punktów:
- cena – 60,00 pkt
- termin realizacji- 0,00 pkt
- doświadczenie- 10,00 pkt
- okres gwarancji – 10,00 pkt
  łącznie 80,00 pkt.

OFERTA nr  3,  złożona przez:  S-SPORT Sp.  z  o.o,  ul.  Techników 5,  40-326  Katowice   w
poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 30,00 pkt
- termin realizacji- 20,00 pkt
- doświadczenie- 10,00 pkt
- okres gwarancji – 10,00 pkt
  łącznie 70,00 pkt.

OFERTA nr 4, złożona przez PL+ Sp. z o.o., os. Władysława Jagiełły 26/31, 60-694 Poznań  w
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poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 35,95 pkt
- termin realizacji- 10,00 pkt
- doświadczenie- 10,00 pkt
- okres gwarancji – 10,00 pkt
  łącznie 65,95 pkt.

OFERTA nr 6, złożona przez:  WK Architekci Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zdob. Monte Cassino 23,
61-695 Poznań  w poszczególnych kryteriach oceny otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 40,51 pkt
- termin realizacji- 0,00 pkt
- doświadczenie- 10,00 pkt
- okres gwarancji – 10,00 pkt
  łącznie 60,51,00 pkt.
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta po upływie 5 dni
od przesłania niniejszej informacji.

OFERTA nr 5, złożona przez: ERMS Plus Kamila Karłowska ul. Zmartwychwstańców 8A/2,
61-501 Poznań,   została odrzucona na podstawie art.90 ust.  3  ustawy Wykonawca nie złożył
wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny ceny. Zamawiający działając na podstawie   90 ust. 1
ustawy  wezwał  Wykonawcę  do  złożenia  wyjaśnień  ceny  oferty.  W  wyznaczonym  terminie
wyjaśnień nie złożono.

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.

                                                                                                                   DYREKTOR
                                                                                                             Zbigniew Madoński

                                                                             
Sprawę prowadzi:                                                                                                      
Elżbieta Różowicz                                                                                                      
61 835 79 06 
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