
                                             Poznań, dnia 09.08.2016r.

DT.5.212.35.2016

 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 sieci
centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ich cyrkulacji,  na terenie Camping Malta
w Poznaniu, ul. Krańcowa 98   – ETAP I– ETAP I    .

  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:
Firma Wielądek,  Podanin, os. Barwne 19,  64-800 Chodzież  .  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
- termin realizacji zamówienia - 5,00 pkt
  łącznie 95,00 pkt.
        
W postępowaniu  złożono 5 ofert.
Oferta nr 4,  złożona przez Wykonawcę działającego pod nazwą TERMOEKOLOGIA Sp.
z o.o. ul. Abpa  W. Dymka 304/1, 61-066 Poznań, w poszczególnych kryteriach oceny ofert
otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 72,93 pkt
- termin realizacji zamówienia  5,00 pkt
  łącznie 77,93 pkt.

Oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę działającego pod nazwą  MK INSTAL- BUD P.H.U
Mirosław Kania, 64- 520 Obrzycko, ul. Rzemieślnicza 14/1, w poszczególnych kryteriach
oceny ofert otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 69,40 pkt
- termin realizacji zamówienia  5,00 pkt
  łącznie  74,40 pkt.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl  



Oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę działającego pod nazwą  Przedsiębiorstwo Usług
Ciepłowniczych MAX- REM Sp. z o.o., Sp.k., ul. Św. Szczepana 2a, 61-465 Poznań, w
poszczególnych kryteriach oceny ofert otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena –  63,57 pkt
- termin realizacji zamówienia  10,00 pkt
  łącznie  73,57 pkt.

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę działającego pod nazwą Borkowski – Grupa SBS
Sp. z o.o., Sp. kom, ul. Gwiaździsta 3, 62-020 Swarzędz, w poszczególnych kryteriach
oceny ofert otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena –  60,33 pkt
- termin realizacji zamówienia  10,00 pkt
  łącznie  70,33 pkt.

Jednocześnie  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt  4  ustawy informuję,  iż  umowa  z
wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie uzgodnionym na podstawie art.  94
ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy.

                                                                                        DYREKTOR  POSiR
                                                                                        Zbigniew Madoński

Sprządziła: Elżbieta Różowicz
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