Znak sprawy :ZP.271.2.2021
Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Słońsku – przystosowanie dla osób niepełnosprawnych

Gmina Słońsk ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk
tel. / fax: 095 7572271,7572268
Słońsk dnia 29 lipca 2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty następującego Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Budowlane MHM
PAECH Sp. z o.o., ul. Chrobrego 20B, 64-400 Międzychód;
- Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z informacją na temat punktacji przyznanej ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Nr oferty

1

2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Przedsiębiorstwo Budowlane MHM
PAECH Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 20B
64-400 Międzychód
PPUH Drew-Plast
Dariusz Mazowiecki
ul. Gorzowska 7, Różanki
66-416 Kłodawa

Punktacja uzyskana
w kryterium - Cena

60

50,36

Punktacja uzyskana w kryterium - Okres
gwarancji

40

40

Łączna
punktacja

100

90,36

W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Uzasadnienie prawne:
Ofertę wybrano na podstawie art. 239 ustawy PZP, w wyniku oceny oferty, dokonanej w oparciu o przyjęte
kryterium w SWZ:
 cena ofertowa brutto: 60% (przyznanie punktacji po podstawieniu do wzoru: C=Cn/Cb x 60, gdzie C – ilość
punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny, Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu
zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Cb – cena brutto badanej oferty; maksymalna liczba
punktów 60).
 Okres gwarancji: 40%, przyznanie punktacji wg zasady: - 36 miesięcy gwarancji - 0 punktów, - 48 miesięcy
gwarancji - 20 punktów, 60 miesięcy gwarancji - 40 punktów.
Uzasadnienie faktyczne:
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę zgodne z treścią SWZ oraz przedstawił ofertę
najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny przyjętego w postępowaniu.
Oferta uzyskała punktację jak w powyższej tabeli.
Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

1
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Zamawiający informuje, że na podstawie art. 308 ust. 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do
Sądu). Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia
oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

Wójt Gminy Słońsk
Janusz Krzyśków
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