oznaczenie sprawy: ZA.271.107.2017
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
zawiadamia o wynikach postępowania
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania _Budowa trasy rowerowej w śladzie
kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Knurowskiej do granicy Miasta_"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI SP. Z O. O.
GÓRNYCH WAŁÓW 27/4, 44-100 GLIWICE z ceną 82 410,00 zł.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579) (zwanej dalej ustawą Pzp) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. 12-09-2017 r. godz. 09:00 wpłynęły 2 oferty.
Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny oferty.
Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W wyniku dokonania oceny oferty Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 19-09-2017 r. wezwał
Wykonawcę (VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI SP. Z O.O.) do złożenia dokumentów i oświadczeń
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt
2) oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale 10 SIWZ pkt 3) bądź potwierdzenia aktualności załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń,
o których mowa powyżej (kor. UM.589990.2017). Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
potwierdził aktualność załączonych dokumentów i oświadczeń (nr kor. UM.590956.2017). W dniu 28.09.2017 r.
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących
dokumentów oraz na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwał go do uzupełnienia dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu (kor. UM.611943.2017). Wykonawca w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie złożył wymagane wyjaśnienia i dokumenty (nr kor. UM.616027.2017).
Zamawiający ocenił, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena - 60%
- okres rękojmi - 40%

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100,00 pkt (60,00 pkt w kryterium "cena" i 40,00 pkt w kryterium
"okres rękojmi"), jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień
publicznych.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy
VENIT EWA PRZYBYŁ DARIUSZ ZBOIŃSKI SP. Z O. O.
1. GÓRNYCH WAŁÓW 27/4,
44-100 GLIWICE

Liczba pkt
w kryterium cena

Liczba pkt
w kryterium
okres rękojmi

Łączna
punktacja

60,00

40,00

100,00

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH KĘPNO
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-KONSULTINGOWYCH
2.
OKRZYCE 7,
63-630 RYCHTAL

38,84

40,00

78,84

Specjalista ds. umów

Główny Specjalista ds. zamówień wspólnych

10-10-2017 r. Marta Bogdańska
________________________________________

________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)

10-10-2017 r. Aneta Oleś

