
                                             Poznań, dnia 19.07.2016 r.

DT.5.212.31.2016

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   kotłowni  w  budynku
administracyjno- hotelowym ul. Warmińska 1,60-622 Poznań.

            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:   Firma
WIELĄDEK, 64-800 Chodzież, Podanin os. Barwne 19. 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 – 90,00 pkt
- okres gwarancji- 10,00 pkt
  łącznie 100,00 pkt.
        
W postępowaniu  złożono 2  oferty.
Wykonawca SPAW Roman Szafer i S-ka S.k., 61-860 Poznań, ul. Za Groblą 6 m. 2, który złożył
ofertę nr 2, został z postępowania wykluczony na podstawie art 24 ust. 2 w/w ustawy, Wykonawca
nie  wniósł wadium  do  upływu  terminu  składania  ofert.  Wadium  wpłynęło  na  rachunek
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
Ponadto Wykonawca:
- nie zaoferował gwarancji na wykonane roboty budowlane, w Formularzu ofertowym pozostawiono
puste miejsce,
- w złożonej ofercie brak  odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
-w  wykazie  robót,   złożonym  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  wiedzy  i  doświadczenia,
wymieniono robotę budowlaną w okresie wcześniejszym niż  ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert.
Zamawiający nie wzywał Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3, do uzupełnienia dokumentów
ponieważ  mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu

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