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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Gajewie wraz z zagospodarowaniem terenu
wokół z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne wraz z infrastmkturą towarzyszącą"
55

Zamawiający - Gmina Golub-Dobrzyń, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. póz. 1843) zawiadamia, iż w
postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont świetlicy
wiejskiej w Gajewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół z przeznaczeniem na boisko
wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
95

I. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Firma Handlowo Usługowa KOD-BUD Tomasz Dubilis,
Melno 43, 86-330 Mełno.
Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Jednocześnie infonnujemy, że wyboru dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych
w SIWZ, Rozdńał XVI. Kryteriami wyboru w prowadzonym postępowaniu były cena oraz okres
gwarancji. Za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy, która nie podlega odrzuceniu
i uzyskała najwyższą liczbę (sumę) punktów.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy na następujących warunkach:
l) Cena - 356 383,63 zł brutto,
2) Okres gwarancji- 6 lat,

II. Wykonawcy wykluczeni z udziału w postępowaniu
Brak

III. Oferty odrzucone:

o.
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Brak

IV. Zestawienie złożonych ofert i ilość uzyskanych punktów.
Nazwa

Nr
oferty

Nazwa wykonawcy,
adres wykonawcy

kryterium:
Okres
trwania

gwarancji
BRT Arkadiusz Krzemiński

l.

Rozpędźmy, ul. Piekarska l, 82-500
Kwidzyn

Firma Handlowo Usługowa KOD-BUD
2.

Tomasz Dubilis

Mełno 43, 86-330 Mełno
3.

Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka l, 87-410 Kowalewo

4 lata

40pkt
6 lata

40pkt

4 lata

40pkt

Nazwa

kryterium: Punktacja
ogółem
/w PLN/

Cena brutto

398 077,89
53.72 pkt

93,72 pkt

356383,63
60pkt

100 pkt

375 946,88
56,88 pkt

96,88 pkt

Pomorskie

V. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać
zawarta.

Zgodnie z art. 94 ust. l pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia
publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni -jeżeli zostało przesłane w inny
sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
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