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ZGK. 1.7.2018. AK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy post^powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwoch zbiornikow retencyjnych (fundamentow pod zbiorniki
retencyjne) wraz z ich montazem"
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wi^cborku informuje, ze rozstrzygnie_to przetarg
nieograniczony pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwoch zbiornikow retencyjnych
(fundamentow
pod
zbiorniki
retencyjne)
wraz
z
ich
montazem"
W wyniku dokonania oceny spetniania warunkow udziatu w post^powaniu oraz po sprawdzeniu ofert
Wykonawcow ubiegaja.cych sie. o udzielenie zamowienia, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) uprzejmie zawiadamiamy,
ze Zamawiajqcy dokonat wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta nr 3
TECHWATER Marek Jarosz
ul. Kraszewskiego 16
85-240 Bydgoszcz
Cena oferty: 1.397.800,98 zt brutto
Liczba uzyskanych punktow w ocenie ofert: 100 pkt
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystnieiszej:
Oferta uzyskata najkorzystniejszy bilans pod wzgl^dem ceny oraz okresu gwarancji i wydtuzenia terminu
ptatnosci oraz spetnia wszystkie warunki udziatu w post^powaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu.
Dziatajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiaja_cy informuje, ze
w prowadzonym post^powaniu nie zostata odrzucona zadna oferta.
Dziatajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiaja,cy informuje, ze
w prowadzonym post^powaniu nie zostata wykluczona zadna oferta.
Wykonawca, ktorefio oferte wybrano jako najkorzystnieisza jest obowigzany do zawarcia umowy w formie
pisemnej:
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa w sprawie zamowienia publicznego moze bye zawarta w terminie nie
krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zostato ono
przestane przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej albo 10 dni jezeli zostato przestane w inny
sposob.
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Od niniejszej decyzji przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) - dziat VI „Srodki ochrony prawnej".
Prosze. o niezwtoczne potwierdzenie otrzymania pisma na nr faksu 52 389 71 78 iub e-mail
zgkwiecbork@op.pl.

W zataczeniu:
1. Ocena ofert

Z powazaniem
Prezes Zarzgdu, Dyrektor
Adam Kubiak

Prezes Zarzadu SpoJki
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ZESTAWIENIE OFERT

dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwoch zbiornikow retencyjnych (fundamentow pod zbiorniki retencyjne) wraz z ich montazem"
Liczba ofert podlegajqcych ocenie: 4

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty
brutto w zt
(PC)

1.
~2~

Instalcompact Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 23
60-080 Tarnowo Podgorne
HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Wojska Polskiego 139
63-200 Jarocin
TECHWATER Marek Jarosz
ul. Kraszewskiego 16
,
85-240 Bydgoszcz
Ka-Bo Karol Borkowski
ul. Ptocka 28B
87-800 Wtoctawek
(lider konsorcjum)
oraz
INZBUD Michat Pogorzelczyk
ul. Wyzwolenia 8a
89-506 Ke_sowo
(partner konsorcjum)

1.771.200,00

1.771.200,00

Cena (Pc) - waga 60%=60 pkt
„Pc" = Najnizsza cena oferowana brutto
x 60 pkt
Cena oferty badanej
„Pc" = 1.397.800,98
x 60 pkt = 47,35 pkt
1.771.200,00
„Pc" = 1.397.800,98
x 60 pkt = 47,35 pkt
1.771.200,00

Okres gwarancji (Pg) - waga
30 %=30 pkt
- 3 lata gwarancji - 0 pkt
- 4 lata gwarancji - 1 0 pkt
- 5 lat gwarancji - 20 pkt
- 6 lat gwarancji - 30 pkt

Termin ptatnosci za wykonane
roboty (Pt) - waga 10%= 10 pkt
-14 - dniowy termin ptatnosci tqczna liczba punktow
-Opkt
P=Pc+Pg+Pt
- 30 - dniowy termin ptatnosci
- 1 0 pkt
P=47,35+30+10=87,35
pkt

6 lat gwarancji = 30 pkt

- 30 - dniowy termin ptatnosci
= 10 pkt

6 lat gwarancji = 30 pkt

• 30 - dniowy termin ptatnosci P=47,35+30+10=87,35
= 10 pkt
pkt

1.397.800,98

„Pc" = 1.397.800,98
x 60 pkt = 60 pkt
1.397.800,98

6 lat gwarancji = 30 pkt

• 30 - dniowy termin ptatnosci
= 10 pkt

P=60+30+10=100 pkt

1.463.577,00

„Pc" = 1.397.800,98
x 60 pkt = 57,30
1.463.577,00

6 lat gwarancji = 30 pkt

30 - dniowy termin ptatnosci
= 10 pkt

P=57,30+30+10=97,30
pkt

Z powazaniem
Prezes Zarzadu, Dyrektor
Adam Kubiak
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