Szczecin dnia 30.04.2019 r.
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na PRACE KONSERWATORSKIE W BUDYNKU AKADEMII SZTUKI PRZY
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 40 W SZCZECINIE (znak sprawy: AS/BZP/04/2019)

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający prowadząc postępowanie zgodnie z procedurą odwróconą, o której mowa w dziale VI ust. 5
pkt. 8) SIWZ oraz w wykonaniu obowiązku wskazanego w art. 92 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 obowiązującej dla
przedmiotowego przetargu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej
„ustawa PZP” - zawiadamia, iż za ofertę najkorzystniejszą w tym przetargu uznana została oferta złożona
przez Wykonawcę (firmę):

KONSART Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 162/1
71-335 Szczecin

Uzasadnienie wyboru
Oferta nr 2 w niniejszym postępowaniu, tj. oferta KONSART Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 162/1, 71-335
Szczecin, nie podlega odrzuceniu, a tym samym, oferta ta podlegając ocenie uzyskała najkorzystniejszy
bilans punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, punktów uzyskanych w kryterium „Termin płatności” oraz
punktów uzyskanych w kryterium „Termin wykonania zamówienia” (kryteria oceny ofert wskazane i
opisane w dziale XIII SIWZ). Z powyższych względów, oferta KONSART Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego
162/1, 71-335 Szczecin, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Podstawa prawna wyboru oferty: art. 91
ust. 1 ustawy PZP.
Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska wykonawców, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu, a także oferowane przez nich CENY, TERMINY PŁATNOŚCI
oraz TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, a także punktacja wykonana w oparciu o kryteria oceny ofert
wskazane w niniejszym postępowaniu przedstawia poniższa tabela:
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Liczba

Liczba

przyznanych

przyznanych

Numer
oferty

1

2

Nazwa i adres
wykonawcy

Jan Szczurek IN PLUS
Konserwacje Obiektów
Zabytkowych
ul. Bronowicka 81/49
30-091 Kraków
KONSART Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego
162/1
71-335 Szczecin

ofercie
punktów
w ramach
kryterium:
Termin
płatności

Zaoferowany
Termin
wykonania
zamówienia

Liczba
przyznanych
ofercie
punktów
w ramach
kryterium:
Termin
wykonania
zamówienia

Ilość
uzyskanych
przez
ofertę
punktów
łącznie

Zaoferowana
Cena

ofercie
punktów
w ramach
kryterium:
Cena

496 000,00
zł brutto

56,85
pkt.

30 dni

20 pkt.

do
24.10.2019 r.

20 pkt.

96,85
pkt.

470 000,00
zł brutto

60,00
pkt.

30 dni

20 pkt.

do
24.10.2019 r.

20 pkt.

100,00
pkt.

Zaoferowany

Termin
płatności

-na oryginale właściwy podpis-
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