Rogów, dn. 09.08.2019 r.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie :
„Przebudowa boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw w Gminie Rogów "
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie:
„Przebudowa boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw w Gminie Rogów "
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez:
Civil Construction Sp. z o.o.
ul. Torowa 6/1, 95-200 Pabianice
Cena wybranej oferty 230 502,00 zł brutto
Okres gwarancji

72 miesiące

Uzasadnienie wyboru:
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
W niniejszym postępowaniu przyjęto dwa warunki oceny ofert: cena - 60 % i okres
gwarancji - 40 %
W kryteriach tych oferta oznaczona nr 4 uzyskała następującą punktację cena - 60 pkt.,
okres gwarancji - 40 pkt. Łącznie - 100 pkt.
Brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
Postępowanie prowadzone było w oparciu o art. 24aa - procedura odwrócona- ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Streszczenie oceny złożonych ofert
Lp.
NAZWA FIRMY

1.

2.

Cena brutto /
ilość punktów

Gwarancja /
ilość
punktów
72 m-cy

ACTIVA Longin Witkowski
ul. Narutowicza 53 lok. 6
90-130 Łódź

348 950,39 zł
39,63 pkt

40 pkt

Civil Construction Sp. z o.o.
ul. Torowa 6/1
95-200 Pabianice

230 502,00 zł

72 m-cy

60,00 pkt

40 pkt

SUMA
PUNKTÓW
79,63 pkt

100,00 pkt

3.

4.

DAR-CAR Dariusz Gendek
Przyłęk Duży 55
95-063 Rogów
GIERMAKOWSKA ROBOTY DROGOWE I
BRUKARSKIE BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH
Łęgonice Małe 22
26-425 Odrzywół

369 000,00 zł

72 m-cy
77,48 pkt

37,48 pkt

40 pkt

231 436,59 zł

72 m-cy
99,76 pkt

59,76 pkt

40 pkt

Informacja o terminie zawarcia umowy
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób ( podstawa prawna: art. 94 ust. 1 pkt. 2
w/w ustawy Prawo zamówień publicznych).
W przypadku gdy Wykonawca, którego ofertę wybrano będzie uchylał się od zawarcia
umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę ocenioną najwyżej spośród pozostałych ofert.

Zamawiający

