Bieliny, dn. 20.09.2018 r.
ZGGŚ-0410.4.4.PK.bud.2018

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty
I. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu
przetargowym w sprawie wyboru Wykonawcy zadania pn: „Przebudowa pomieszczeń OSP
w Kałkowie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie” dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.04.00.00 Dziedzictwo naturalne i kulturowe,
Działanie RPSW.04.04.00 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, tytuł
projektu: „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem
obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”
jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Budowlane „IREX” Ireneusz Zieja
ul. Zagnańska 27
25-528 Kielce
Cena oferty brutto wynosi 510 281,31 zł (słownie złotych: pięćset dziesięć tysięcy dwieście
osiemdziesiąt jeden 31/100).
UZASADNIENIE WYBORU :
1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ:
Cena: 60 pkt
Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji i rękojmi: 20 pkt
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Doświadczenie kierownika budowy (ilość robót budowlanych, którymi kierował ponad
warunek określony w pkt 5.1.3.1. SIWZ): 20 pkt
Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz
z przyznaną punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ

Kryteria oceny ofert i przyznana według nich punktacja
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Przedsiębiorstwo
Budowlane IREX
Ireneusz Zieja
ul. Zagnańska 27
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obiektu kubaturowego użyteczności
publicznej o wartości co najmniej
200 000,00 zł brutto )
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II. Wykonawcy wykluczeni
W toku postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców.
Nie wystąpiła żadna z przesłanek wykluczenia wykonawcy, o której mowa w art. 24 ust 1
oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

III. Oferty odrzucone
W toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wystąpiła żadna z przesłanek odrzucenia oferty, o której mowa w art. 89 ust. 1 ustawy
Pzp.
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IV. Unieważnienie postępowania
Postępowanie nie zostało unieważnione.
Nie wystąpiła żadna z przesłanek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
o której mowa w art. 93 ustawy Pzp.
Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę jaką Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zwiększa tę kwotę do
ceny najkorzystniejszej oferty. Z tego względu postępowanie nie zostało unieważnione na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego zawrze w
terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt a lit. a 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”
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