
' il'irili 'l:1v
ZesPółtkonłmltn'lffi'J

-,,jJif#,1ł,lT$i*'mrygqł'

Gózd, dnia 26.07 .20l l r.

I nformacja o wyborze najko.zystn iejszej oferty
w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na robotę budowlaną polegającą na

,, Budowie kompleksu boisk sportowych zgodnie zzałoŻeniami programu,, MoJE BoISKo
_ ORLIK 2012 ,, Małęcryn przy Zespole Szkół ogólnoksŹałcących ul. Szkolna ó4 ,,

Zgodnie z art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z2010 r. nr 1 13 poz.759, ze zm') Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
w Gożdzię informuję ,iŻ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na ,, Budowa komplelau boisk sportowych zgodnie z założeniami programu
,, MOJE BoIsKo _ ORLIK 2012 ,, Małęczyn, przy Zespole Szkół ogóInolrształcących
uL Szkolna ó4,, dokonano wyboru najkorzystniejszej ofeĘ.

W przedmiotowym postępowaniu ńożono 9 ofert.

Zamawiający dokonał oceny i porównaniazłoŻonych ofert niepodlegających odrzucęniu.
Zgodnie ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej
oferty Zamavłiający kierował się kryterium ceny'

Numer ofeĘ
1

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
NM Group Sp. z o,o, ul, ks, Meiera 2oA/4r, 37 - 236 Kraków
Wynagrodzenie ryczałtowe brutto 922 448'oo zl

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pK) Uzasadnienie

Ęczna
punktada

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 9Ło0 pkt

c il najniższa zaoferowana
cena spośńd wszystkich
ofert nie podlegających
odrzuceniu

KC x 100

Cgg c"n" zaoferowana
w ofercie badanej

848 700,oo zł
KC = -- x 100 = 92roo pkt

92244.8,oozł

92,OO pkt
oferta ósma
w kolejności



Numer oferty
2

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
PANORAMA II Sp. z o.o. ul. Sloneczna 73, 81 - ó05 Gdynia
{ynagrodzgnig ryczałtowe brutto 898 073 ,2O zł

Kryterium
oceny

Ocena I

(liczba ńml l Uzasadnienie

I Kolejność

Łaęna Iofert wg

ounktacia I 
krYterium

I ceny

cena
najniższa 9d5o pkt

C l najniższa zaoferowana
cena spośńd wszystkich ofert
nie podlegających odrzuceniu

KC= ------- xloo
Cg6 cena zaońerowana

w ofercie badanej

848 700'oo zł
KC= - xl00=94,50pkt

898 073,20 zł

94,50 pkt
oferta szósta
w kolejności

Numer oferty
3

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
CiĘ Group Sp. z o,o, ul, Foksal 7ą oo - 372 Warszawa
Wynagrodzenie ryczahowe brutto 848 7O0,oo zł

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pK) Uzasadnienie

Łączna
punktacja

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa l0Qoo pkt

c 
'. 

najniższa zaofierowana
cena spośńd wszystkich
ofert ni€ podlegających
odrzuceniu

KC= --- xroo
Cgg c"n" zaoferowana

w ofiercie badanej

848 70Qoo zł
KC= - x100=l00roopkt

848 700roo zł

looroo pkt

Ofeńa
pierwsza
w kolejności

Numer oferty
4

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
. BELL9PORT"Grzegon Leszeyński, ul, Hutniea 9,
Wynug*d"9ni..y.".h' 9 

"ł

47 - 9OB Bytom

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pkt) Uzasadnienie

Łączna
punktaQa

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 94,74pkt

C ; najniźsza zaoferowana
cena spośród wszystkich
ofeń nae podtegających
odrzuceniu

KC= --- xloo
Cgg c"n" zaofercwana

w ofercie badanej

848 700 oo zł
KC = __ x 100 = 94ł4 p}<t

895 844,39 zł

94,74 pl<t

oferta piąta
w kolejności



Numer ofeĘ
5

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonaw
PoLcoURTSptiłka Akcyjna 07 - 57o Warczawa uI. Gen. Zajączka 77, tok, C7
Wynagrodzenie ryczałtowe brutto 895 168,45 zł

Kfierium
oceny

Ocena
(liczba pK) Uzasadnienie

Łączna
punktacja

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 94,8f pkt

c l najniższa zaoferowana 
.'---

cena spośród wszystkich
ofeŃ nie podlegających
odrzuceniu

KC= ---- xroo
Cos c€na zaoferowana

w ofercie badanej

848 700,oo zł
KC = -- x 100 = 94181 pkt

895 168,45 zł

9d81pkt
Oferta czwarta
w kolejności

Numer oferty
6

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Media Stadion Sp. z o,o, ul, Lubieszyńska 40+ 72 - oo6 Mierzyn
WBagrodzęnie ryczahowę brutto 922 942,25 zł

Kfierium
oceny

Ocena
(liczba pK) Uzasadnienie

Łączna
punktacja

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 91,96 pkt

C x najniższa zaoferowana
cena spośńd wszystkich
ofert nie podlegających
odrzuceniu

KC= x 1OO

Cgg c"n" zaofierowana
w ofercie badanej

848 700,oo zł
KC= - x100 =91196pkt

922942,2521

91,96 pkt

ofeńa
dziewiąta
w kolejności

Numer oferty
7

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
MoRIs - sPoRT Sp. z o,o. ul, Równoległa L 02 - 23lWarszawa
Wynagrodzenie ryczahgwe brutto 865 920,oa zł

Kfierium
oceny

Ocena
(liczba pK) Uzasadnienie

Łączna
punktacja

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 9&Ol pkt

C x najniższa zaoferowana' 
cóa spośńd wszystkich
ofert n ie podlegających
odrzuceniu

KC= x lOO
Cgg c"n" zaoferowana

w ofercie badanej

848 700,oo zł
KC = -- x 100 = 98101 pkt

865 920,oo zł

98,01pkt
Ofertatrzecia
w kolejności



Numer oferty
I

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
PREiTIGE Sptńłka z o.o, ul. świerczewska 5, 77 - o66 Szczecin
Wynagrodzenie ryczahowe brutto 898 972,4l zł

Kfierium
oceny

Ocena
(liczba pK) Uzasadnienie

Łączna
punktacja

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 9d4l pkt

c { najnaższa zaoferowana
cena spośńd wszystkich
olbń nie podlegających
odnuceniu

KC x 100

COB c"n" zaoferowana
w ofercie badanej

848 7o0loo zł
KC = -- x 100 = 94141 pkt

898972,4lzł

9a,al pkt
oferta siódma
w kolejności

Numer oferty
9

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
EURocoURT Sp, z o,o, 26 - 600 Radom ul, Wolność 8 m 7
Wynagrodzenie ryczałtowe brutto 861 000,oo zł

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pkt) Uzasadnienie

Łączna
punktacja

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 9Ę57 pkt

c il najniższa zaoferowana
cena spośród wszystkich
ofert n i€ podlegających
odrzuceniu

KC x lOO

CoB c"nu zaoferowana
w ofercie badanej

848 700loo zł
KC = -- x 100 = 98157 pkt

861 000'oo zł

98,57pkt

Oferta druga
w kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
ustalono, izoferta nr 3 firmy CiĘ Group Sp, z o,Cr, ,il, Foksal 7Ę oo - 372 Warczawa
odpowiada Wszystkim Wymaganiom określonym W ustawie oraz specfikacji istotnych
WarunkóW zamóWienia i została oceniona jako najkozystniejsza W oparciu o podane
w speryfikacji kfierium wyboru .

Umowę zostanie zawafta w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia pzesłania zawiadomienia o Wyborze najkozystniejszej ofeĘ, jeżeli zawiadomienie zostało
pzesłane fakem lub drogą elektroniczną . W pzypadku pzesłania zawiadomienia W inny sposób
umowa zostanie zawafta W terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania zawiadomienia
o vvyborze oferty najkorzystniejszej .

Na podstawie art.27 ust.2 ustawy PzpZamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie
otrzymania faksem niniejszego pisma na nr 48 32023 57.

Miejsce publikacji informacji :

Strona intern etowa Zamawiaj ącego - rwvw. bip. gozd.p| dnia 26.07 .20t l r.
Tablica ogłoszeń w miejscu publiczrrie dostępnym w siedzibie Zamawiającego dnia 26.07.20|l r.


