RZP. 271-19/2015

Swarzędz, dnia 24 . 06 . 2015r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
–
informacja o wynikach postępowania Przetarg nieograniczony:
„Przebudowa skrzyżowania ulic: Heweliusza oraz Planetarnej w Zalasewie
wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.”
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
zawiadamia, że postanawia:
1. Złożone oferty – po złożeniu wyjaśnień (na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp) i po
złożeniu uzupełnień (na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) przez Wykonawcę:
Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o. z Warszawy oraz po złożeniu uzupełnień (na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) przez Wykonawców: Konsorcjum Firm Infrakom
Roboty Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. z Chodzieży i Infrakom Sp. z o.o. z Kościana oraz
Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. sp. k. z Rabowic - uznać za ważne i ocenić w
sposób następujący:
Nr
ofe
rty

1

2

3

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta
Konsorcjum Firm:
INFRAKOM Roboty Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 10
64-800 Chodzież
INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. Nowowiejskiego 10
64-000 Kościan
Budownictwo Drogowe Vigen sp. z o.o.
ul. Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. sp. k.
ul. Świerkowa 48
62-020 Rabowice

Cena ofertowa
brutto
(ryczałt)

Okres
gwarancji

Suma
punktów

2089156,71 zł
ilość punktów:
85,56 pkt

60 miesięcy
ilość punktów:
10 pkt

95,56 pkt

2195550,00 zł
ilość punktów:
81,41 pkt
1986000,00
zł
ilość
punktów:
90,00 pkt

60 miesięcy
ilość punktów:
10 pkt

91,41 pkt

60 miesięcy
ilość
punktów:
10 pkt

100,00
pkt

2. Zamawiający dokonuje wyboru oferty nr 3 – Wykonawcy: Budownictwo Drogowe KRUG
Sp. z o.o. sp. k. z Rabowic jako ważnej – niepodlegającej odrzuceniu - i najkorzystniejszej
z punktu widzenia kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia – najniższej ceny i okresu gwarancji (ostatecznie oferta w obu kryteriach
uzyskała w sumie 100 pkt). Zamawiający zwiększył środki przeznaczone na realizację
zadania do wartości najniższej oferty.
3. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 26 . 06 . 2015 roku w siedzibie
Zamawiającego.

Marian Szkudlarek
...............................................
(podpis Kierownika zamawiającego)

