Gózd, dnia 20.06.2013 r.

Zp.271/2/26/ZEAS/2013

Adresat
(wszyscy Wykonawcy)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z post ę powania
oraz o odrzuconych ofertach Wykonawców
Dotyczy: Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Kuczkach Kolonii.
Działaj ąc na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń
publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmian.) Zamawiaj ący informuje, że
w przedmiotowym post ępowaniu na „ Budowę Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Kuczkach Kolonii,, postanowił jako najkorzystniejsz ą wybrać ofertę złożoną
przez Wykonawc ę, firmę : Zaklad Inwestycji Budownictwa PEKABUD Kazimierz Perlowski

26 - 680 Wierzbica, Łączany 67A.
W przedmiotowym post ępowaniu złożono 8 ofert.
Jednocze śnie zamawiaj ący informuj ę, iż z postępowania nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
wykluczono żadnego z Wykonawców.
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym post ępowaniu
była najniższa cena. Wykonawca, Zaklad Inwestycji Budownictwa PEKABUD Kazimierz
Perlowski 26 - 680 Wierzbica, Łączany 67A zaproponował najniższą cenę za realizacj ę
przedmiotu zamówienia spo śród Wykonawców, którzy nie podlegaj ą wykluczeniu i odrzuceniu.

Wykaz i porównanie zlo żonych ofert:

i

Nazwa (firma), siedziba adres wykonawcy:
Numer oferty
P.H.U. „KASMAR" 26-600 Radom, ul. Jastrz ębia 5/46
1
Cena wynagrodzenie) rycza łtowe brutto 2 160 116,63 zł

(

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pkt)

Łączna
punktacja

Uzasadnienie

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

Cena minimalna brutto

C
cena
najniższa

(ocena punktowa)

=

------------------

X

100

Cena oferowana brutto

92,39 pkt.

1995 654,05 zł

C = ------

-- ----

2 160 116,63 zł

x 100

=

92,39 pkt.
92,39 pkt.

Oferta druga
kolejności

W

Numer oferty

2

Kryterium
oceny

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Zakład Remontowo—Budowlany Zbigniew Rachwa ł ul. Partyzantów 25, 23-300 Janów Lubelski

Cena ( wynagrodzenie) rycza łtowe brutto 2 463 514,59 zł
Ocena
(liczba pkt)

Łączna
punktacja

Uzasadnienie

Kolejno ść
ofert wg
kryterium
ceny

Cena minimalna brutto

C
cena
najni ższa

(ocena punktowa)

= ------------------

x 100

Cena oferowana brutto

81,01 pkt.

1995 654,05 zł

C = ------------

x 100

=

81,01 pkt.

Oferta szósta
w kolejno ści

81,01 pkt.

2 463 514,59 z ł

Numer oferty

3

Kryterium
oceny

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
ROSA - BUD Spó łka Akcyjna 26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7

Cena ( wynagrodzenie) rycza łtowe brutto 2 690 969,83 zł
Ocena
(liczba pkt)

Łączna
punktacja

Uzasadnienie

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

Cena minimalna brutto

C
cena
najniższa

(ocena punktowa)

=

------------------

X

100

Cena oferowana brutto

74,16 pkt.

1995 654,05 zł

C = ------------

X

100

=

74,16 pkt.

Oferta ósma
w kolejno ści

74,16 pkt.

2 690 969,83 zł

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Numer oferty KOSONÓG Przedsi ębiorstwo Budowlano-Monta żowe Marian Kosonóg
ul. Gazowa 4, pok. 20126 600 Radom
4

-

Cena ( wynagrodzenie) rycza łtowe brutto 2 432 188,69 zł

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pkt)

Łączna
punktacja

Uzasadnienie

Kolejno ść
ofert wg
kryterium
ceny

Cena minimalna brutto

C
cena
najni ższa

(ocena punktowa)

=

-

-----------------

X

100

Cena oferowana brutto

82,05 pkt.

1995 654,05 zł

C = -----------2 432 188,69 z ł

X

100

=

82,05 pkt.
82,05 pkt.

Oferta czwarta
w kolejno ści

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Numer oferty Zakład Inwestycji Budownictwa PEKABUD Kazimierz Per łowski

5

Kryterium
oceny

26 - 680 Wierzbica, Łączany 67A

Cena ( wynagrodzenie) rycza łtowe brutto 1995 654,05 zł
Ocena
(liczba pkt)

Łączna
punktacja

Uzasadnienie

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

Cena minimalna brutto

C
cena
najni ższa

(ocena punktowa)

=

------------------

X

100

Oferta
pierwsza
100,00 pkt. w kolejno ści

Cena oferowana brutto
100,00 pkt.

1995 654,05 zł

C = ------------ x 100

=

100,00 pkt.

1995 654,05 zł

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Numer oferty Przedsi ę biorstwo Realizacji Budownictwa „KOMBUD" Sp. Z o.o.

6

Kryterium
oceny

26 - 600 Radom, ul. K. Promyka 12

Cena ( wynagrodzenie) rycza łtowe brutto 2 535 412,56 zł
Ocena
(liczba pkt)

Łączna
punktacja

Uzasadnienie

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

Cena minimalna brutto

C
cena
najni ższa

(ocena punktowa)

= ------------------

X

100

Cena oferowana brutto

78,71 pkt.

78,71 pkt.

1995 654,05 zł

C = ------------

x 100

=

Oferta siódma
w kolejno ści

78,71 pkt.

2 535 412,56 zł

Numer oferty

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Korporacja Budowlana DARCO ul. M. C. Skiodowskiej 18 lok. 303

Cena ( wynagrodzenie) ryczałtowe brutto 2 237 446,12 zł
Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pkt)

Łą czna
punktacja

Uzasadnienie

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

Cena minimalna brutto

C
cena
najni ższa

(ocena punktowa)

=

---- -- ------------

X

100

Cena oferowana brutto

89,19 pkt.

89,19 pkt.

1995 654,05 z ł

C = -----------2 237 446,12 zł

X 100

=

89,19 pkt.

Oferta trzecia
w kolejno ści

i
Numer oferty BUDOLAND Spólka z o.o.
ul. Włodarzewska 59E/37U, 02 —384 Warszawa
8
Cena ( wynagrodzenie) rycza łtowe brutto 2 449 335,25 zł
Nazwa (firma), siedziba adres wykonawcy:

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pkt)

Łączna
punktacja

Uzasadnienie

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

Cena minimalna brutto

C
cena
najni ższa

(ocena punktowa)

=

------------------

X

100

Cena oferowana brutto

81,48 pkt.

1995 654,05 zł

C = ------------

81,48 pkt.

x 100 = 81,48

Oferta pi ąta
w kolejno ści

pkt.

2 449 335,25 z ł

Zamawiaj ący przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drog ą elektroniczną . W przypadku
przesłania zawiadomienia w inny sposób umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym ni ż
10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
Na podstawie art.27 ust.2 ustawy Pzp Zamawiaj ący prosi o niezw łoczne potwierdzenie otrzymania
faksem niniejszego pisma na nr 48 320 23 57.

Z poważaniem:

Miejsce publikacji zawiadomienia
Strona internetowa Zamawiaj ącego www.bip.ozd.pl dnia 20.06.2013 r.
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiaj ącego dnia 20.06.2013 r.

