
                                             Poznań, dnia 10.08.2016r.

DT.5.212.36.2016

 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 :     MM    odernizacja  bieżni  poliuretanowej  wodernizacja  bieżni  poliuretanowej  w
Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Poznaniu ul. Gdańska 1Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Poznaniu ul. Gdańska 1

  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: DAWAR SPORT Sp. z
o.o.,,  ul.  Izbicka  5/7,  60-458  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 – 90,00 pkt
- okres gwarancji- 10,00 pkt
  łącznie 100,00 pkt.
        
W postępowaniu  złożono 3  oferty.
Oferta nr 2 złożona przez konsorcjum firm: CONCEPT TRADE Biuro Handlowo- Usługowe Rafał
Miszczak, ul. Szkółkarska 98, 62-002 Suchy Las - lider  konsorcjum i Matejko Development Sp. z
o.o. ul. Poznańska 99, 61-160 Czapury – członek konsorcjum, w poszczególnych kryteriach oceny
ofert otrzymała następującą liczbę punktów:
- cena – 84,63 pkt
- okres gwarancji- 10,00 pkt
  łącznie  94,63 pkt.

Oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę działającego pod nazwą  Panorama Obiekty Sportowe Sp.
z o.o., ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno,  w poszczególnych kryteriach oceny ofert  otrzymała
następującą liczbę punktów:
- cena – 84,34  pkt
- okres gwarancji- 10,00 pkt
  łącznie 94,34 pkt.

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