Bieliny, dnia 25 września 2018 r.
ZGGŚ-0410.4.4.B.bud.nadz.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
z siedzibą biura przy ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
Na podstawie art. art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na
realizację zadania - Przebudowa i nadbudowa budynku OSP Bodzentyn i Centrum
Kultury w Bodzentynie wraz z instalacjami wewnętrznymi
– jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:
Kompleksowe Usługi Inwestycyjne PROGRES Monika Płeszka, Oś. Na Stoku 50/19, 25 –
437 Kielce
za cenę ryczałtową brutto 33 407,54 zł i ilością pobytów na budowie w miesiącu - 8.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, niepodlegającą odrzuceniu oraz złożoną przez Wykonawcę niepodlegającego
wykluczeniu i spełniającego warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
Ponadto Zamawiający informuje, że w niniejszym postepowaniu wpłynęły 3 oferty, dla
których poniżej przedstawiono punktację w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
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Piotrkowice ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST
2

Krystyna Wiorek, ul. W.Witosa 103B/47, 25561 Kielce
Kompleksowe Usługi Inwestycyjne

3

PROGRES Monika Płeszka, Os. Na Stoku
50/19, 25-437 Kielce

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
informuję, że z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.
Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zawrze po
upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z 29
stycznia 2004 r. PZP – dział VI „Środki ochrony prawnej”

