Wasilków, dnia 10.10.2018r.
Egz. pojedynczy
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego
w Wasilkowie znak: BGGN.271.16.2018.PN
Uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta
wykonawcy: BULLAIT Andrzej Ciuchta ul. Okulickiego 13/21, 82-300 Elbląg. 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
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
cena –
którzy złożyli
kierownika
rękojmi za wady
60%
oferty
budowy – 20%
– 20%
20 pkt
za pełnienie
20 pkt
funkcji
za udzielenie
kierownika
gwarancji i
budowy lub
rękojmi za wady
kierownika robót
TORAKOL
na okres 5 lat
lub inspektora
Rajmund Zalewski 1 162 966,78
licząc od dnia
56,75 pkt
nadzoru
Koszczały, 88-210
zł
podpisania
inwestorskiego w
Dobre
protokołu
specjalności
odbioru
konstrukcyjnokońcowego
budowlanej 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
ADA-LIGHT Sp. z
na okres 5 lat
lub inspektora
o.o. Budy Kozickie 1 210 079,49
licząc od dnia
54,54 pkt
nadzoru
56, 09-500
zł
podpisania
inwestorskiego w
Gostynin
protokołu
specjalności
odbioru
konstrukcyjnokońcowego
budowlanej bez
przedmiotu
ograniczeń na 4
zamówienia
robotach
budowlanych

oferty

Razem

96,75 pkt

94,54 pkt

BULLAIT Andrzej
Ciuchta ul.
Okulickiego
13/21, 82-300
Elbląg

EVERSPORT Sp.
z o.o. ul.
Kiersnowskiego
18/45, 03-161
Warszawa

Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Wodnego
HYDROS Sp.j.
Tadeusz Kulesza,
Adam Kulesza ul.
Dąbrowskiego 28,
15-950 Białystok

1 138 900 zł

1 163 855,32
zł

1 100 000,07
zł

57,95 pkt

56,71

60,00 pkt

20 pkt
za pełnienie
funkcji
kierownika
budowy lub
kierownika robót
lub inspektora
nadzoru
inwestorskiego w
specjalności
konstrukcyjnobudowlanej bez
ograniczeń na 4
robotach
budowlanych
20 pkt
za pełnienie
funkcji
kierownika
budowy lub
kierownika robót
lub inspektora
nadzoru
inwestorskiego w
specjalności
konstrukcyjnobudowlanej bez
ograniczeń na 4
robotach
budowlanych
0 pkt
za pełnienie
funkcji
kierownika
budowy lub
kierownika robót
lub inspektora
nadzoru
inwestorskiego w
specjalności
konstrukcyjnobudowlanej bez
ograniczeń na 2
robotach
budowlanych

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

97,95 pkt

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

96,71 pkt

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

80,00 pkt

