
Szczecin, dnia 13.07.2018  r.

ZZ-2380-76/18

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze

zm.), zwanej dalej „uPzp” na adaptację części pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy

w Ostrowicach z przeznaczeniem na Posterunek Policji

  Zamawiający  informuje  o  zwiększeniu  kwoty  jaką  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie

przedmiotowego zamówienia do wysokości 600 561,53 zł brutto, tj. do wysokości ceny najkorzystniejszej

oferty.

   Ponadto na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej

przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „FACH” Henryk Krzywicki

ul. Krótka 3/3

78-500 Drawsko Pomorskie

za łączną cenę brutto  600 561,53 zł .

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykazał,

iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art.  91 ust.  1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

L.p. Nr

ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

Wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 1 Przedsiębiorstwo Usługowo 

Handlowe „FACH” Henryk 

Krzywicki

ul. Krótka 3/3

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Okres gwarancji na wykonane roboty 

budowlane

w tym wbudowane materiały (G) – 25,00;



78-500 Drawsko Pomorskie Okres gwarancji (w tym serwisowanie)

na zamontowane urządzenia, instalacje oraz 

systemy (S) – 15,00;

Razem :  100,00

2 3 KBI Słojkowscy S.C.

ul. Piłsudskiego 60

73-110 Stargard

Cena brutto oferty (C) – 53,49; 

Okres gwarancji na wykonane roboty 

budowlane

w tym wbudowane materiały (G) – 25,00;

Okres gwarancji (w tym serwisowanie)

na zamontowane urządzenia, instalacje oraz 

systemy (S) – 15,00;

Razem :  93,49

3 2 LEO Lesław Pawłowski

ul. Sikorskiego 28

72-100 Goleniów

oferta odrzucona

1.3)  dopuszczeniu do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

1.4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): 

Zamawiający nie stosuje dynamicznego systemu zakupów, ponieważ nie przewiduje udzielenia zamówienia

w trybie określonym w art. 102 uPzp.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


