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Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 na: „Budowa zbiorników
retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów
TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej”.

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców
o:
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale
XIX. (Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert) Specyfikacji
Warunków Zamówienia.
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

Zakład Techniki Sanitarnej
TECHSAN Grzegorz Gudecki
Gutkowo 52
11 – 041 Olsztyn
W wyniku przeprowadzonych negocjacji treści oferty w zakresie ceny i okresu gwarancji, w celu jej
ulepszenia ustalono cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 8 504 509,00 zł brutto,
okresem gwarancji jakości 36 miesięcy i doświadczeniem zawodowym kierownika budowy (7 robót)
i projektanta – (5 projektów).
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny
ofert (cena – 55,00%, doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia – 35%,
okres gwarancji jakości – 10%) oraz łączną punktację
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[Wpisz tutaj]

Nr
oferty

1.

Nazwa i adres wykonawcy

Zakład Techniki
Sanitarnej
TECHSAN Grzegorz
Gudecki Gutkowo 52
11 – 041 Olsztyn

Liczba
punktów w
kryterium
Cena

Liczba punktów
w kryterium
doświadczenie
zawodowe osób
skierowanych do
realizacji zamówienia

55,00

35,00

Liczba
punktów w
Łączna
kryterium punktacja
okres gwarancji
jakości

0,00

90,00

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta Wykonawcy tj. Zakładu Techniki Sanitarnej TECHSAN Grzegorz Gudecki Gutkowo 52,
11 – 041 Olsztyn spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ
i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIX.
(Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert) Specyfikacji
Warunków Zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują
Wykonawcy środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP.

Z up. BU R M I S T R Z A
/-/ mgr Anna Kołodziej - Rabiczko
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