
INFORMACJA - ROZSTRZYGNIĘCIE
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Nazwa Zamawiającego: Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.

2. Określenie przedmiotu zamówienia: Wybór wykonawcy robót konstrukcyjnych i remontowych w piwnicach skrzydła D Akademii Rycerskiej w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy"
- obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem 595/1015.

3. Numer sprawy: IM.RZP.27 ł .25.24.20 ł 6

4. Tryb postępowania (podstawa prawna) :
przetarg nieograniczony - art. 10 ust. l oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U z 2015r. poz. 2164 - tekst jednolity)-
kategoria roboty budowlane.

5. Liczba złożonych ofert: 2

6. Data rozstrzygnięcia postępowania: 19.07.2016r.

7. Cena wybranej oferty: 387.951,03 zł brutto.

8. Uzasadnienie wyboru naj korzystniejszej oferty-Wykonawcys
Wykonawca spełnił wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert: cena i termin realizacji.

9. Nazwa (firma) wybranego Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane, Damian Kubiak

10. Adres wybranego Wykonawcy: ul. Chabrowa 3, 59-101 Polkowice

11. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert i wybór oferty naj korzystniejszej.
Zgodnie z art. 92 ust ł ww. ustawy Pzp, po analizie złożonych w ww. postępowaniu ofert na wykonawcę zamówienia Zamawiający wybrał firmę:
Usługi Ogólnobudowlane, Damian Kubiak, ul. Chabrowa 3, 59-101 Polkowice za cenę 387.951,03 zł brutto. Wykonawca spełnił wszystkie warunki
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz proponując korzystny bilans kryteriów oceny ofert - cena i termin realizacji uzyskał liczbę punktów jak niżej:



Nr Nazwa (firma) lub nazwisko, Streszczenie oceny Punktacja oferty
oferty siedziba i adres wykonawcy spełniania warunków w poszczególnych kryteriach oceny ofert: Łączna punktacja ofert Ranking

udziału w postępowaniu I. Cena całkowita oferty: 90% ofert
i oceny ofert II. Termin realizacji - skrócenie terminu realizacji

w stosunku do 30.08.2016r. - 10%

Usługi Ogólnobudowlane CENA OFERTY: 90% Oferta wygrana
Damian Kubiak Cena oferty - 387.951,03_zł brutto. pierwsza
ul. Chabrowa 3 Wykonawca spełnił

387.951,03.
90 pkt + O pkt w kolejności

387.951,03 x 90 % x lOOpkt= 90 pkt
I. 59-101 Polkowice wszystkie warunki udziału

TERMIN REALIZACJI: 10%w postępowaniu Termin realizacji z oferty: 30.08.2016r.
Łącznie: 90 pkt

Brak skrócenia O pkt

CENA OFERTY: 90% 67,84 pkt + O pkt

2. Zakład Ogólno - Budowlany Wykonawca spełnił Cena oferty - 514.656,78_zł brutto. Oferta druga
MAL- BUD inż. Szymon Rubik wszystkie warunki udziału 387.951.03 . Łącznie: 67,84 pkt
ul. Berlinga 14 w postępowaniu 514.656,78 x90%x 100pkt= 67,84 pkt
63-500 Ostrzeszów TERMłN REALIZACJI: 10%

Termin realizacji z oferty: 30.08.2016r.
Brak skrócenia O pkt

Na podstawie art. 92 ust 2 ww. ustawy Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie ww. zamówienia publicznego może być zawarta
po 19.07.2016r. zgodnie z art. 94 ust 2 punkt 3) litera a) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.0 1.2004r. (Dz. U. z 20 15r. poz. 2164 - tekst jednolity).
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