Wasilków, dnia 09.10.2018r.
Egz. pojedynczy
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie nawierzchni
ul. Zacisznej w Nowodworcach – Etap I znak: BGGN.271.17.2018.PN.
Uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta
wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UKASZ” Łukasz Grygiencz,
Karakule ul. Bagnowska 4, 16-030 Supraśl. Powyższa oferta została uznana
za najkorzystniejszą, gdyż odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień
publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą ilość
punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Jednocześnie w poniższej tabeli wymieniam wykonawców, którzy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu, dokonane streszczenie i porównanie ofert.
Nazwa, siedziba
Liczba pkt w
Liczba pkt w
Liczba pkt
i adresy
kryterium
kryterium okres
w kryterium
Wykonawców,
Cena
doświadczenie
gwarancji i
Razem
cena –
którzy złożyli
kierownika
rękojmi za wady
60%
oferty
budowy – 20%
– 20%
20 pkt
za pełnienie
20 pkt
funkcji
za udzielenie
kierownika
Przedsiębiorstwo
gwarancji i
budowy lub
Handloworękojmi za wady
kierownika robót
Usługowe
na okres 5 lat
lub inspektora
„UKASZ” Łukasz
licząc od dnia
899 900 zł
60,00 pkt
100,00 pkt
nadzoru
Grygiencz,
podpisania
inwestorskiego w
Karakule ul.
protokołu
specjalności
Bagnowska 4,
odbioru
inżynieryjnej
16-030 Supraśl
końcowego
drogowej bez
przedmiotu
ograniczeń na 4
zamówienia
robotach
budowlanych
20 pkt
za pełnienie
20 pkt
funkcji
za udzielenie
kierownika
gwarancji i
budowy lub
rękojmi za wady
kierownika robót
BRUKTON Sp. z
na okres 5 lat
lub inspektora
o.o., ul. Zaścianki
licząc od dnia
945 000 zł
57,14 pkt
nadzoru
97,14 pkt
71, 15-521
podpisania
inwestorskiego w
Białystok
protokołu
specjalności
odbioru
inżynieryjnej
końcowego
drogowej bez
przedmiotu
ograniczeń na 4
zamówienia
robotach
budowlanych

BBGM Gryko
Kamila, ul.
Pietrasze 43B,
15-131 Białystok

998 689,95
zł

54,06 pkt

20 pkt
za pełnienie
funkcji
kierownika
budowy lub
kierownika robót
lub inspektora
nadzoru
inwestorskiego w
specjalności
inżynieryjnej
drogowej bez
ograniczeń na 4
robotach
budowlanych

20 pkt
za udzielenie
gwarancji i
rękojmi za wady
na okres 5 lat
licząc od dnia
podpisania
protokołu
odbioru
końcowego
przedmiotu
zamówienia

94,06 pkt

