OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zamawiający Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 16A/23, Kontakt: tel. 18 18 540 11 70; faks : 18 447 05 62, email:
stbs@hoga.pl, KRS: 0000083949, NIP: 7342372808, REGON: 490781058, Strona internetowa: http://stbsnowysacz.pl

Informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) pn:

Budowa zespołu budynków , w skład którego wchodzą: Etap I – budynek handlowousługowy wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu oraz Etap II – budynek wielofunkcyjny
obejmujący przedszkole, żłobek, świetlicę osiedlową i pomieszczenia usługowe , wraz
z urządzeniem i uzbrojeniem terenu, zlokalizowanego przy ul. Kusocińskiego w Nowym
Sączu.
1. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono 0 ofert.
2. Ceny złożonych ofert:
a) Oferta z najniższą ceną: 8 606 222,57 zł brutto
b) Oferta z najwyższą ceną: 8 674 205,31 zł brutto
3. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy: PP-H Budmex sp. z o.o.,
ul. Magazynowa 2, 33-300 Nowy Sącz
b) Cena wybranej oferty z VAT: 8 606 222,57 zł
c) Skrócenie terminu wykonania Etapu I zamówienia o 10 dni od daty przekazania placu budowy
d) Skrócenie terminu wykonania Etapu II zamówienia o 10 dni od daty przekazania placu budowy
e) Przedłużenie terminu gwarancji i rękojmi do 7 lat
f) Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria:
 cena - 60 %,
 skrócenie terminu wykonania zamówienia - 20 %,
 przedłużenie terminu gwarancji i rękojmi – 20%.
Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy, spełniająca wszystkie
wymogi Zamawiającego.
4. Zamawiający wskazuje nazwę (firmy), siedzibę i adres wykonawcy, który złożył ofertę, a także
punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Lp.

Nr
oferty

1

2

PP-H Budmex sp. z o.o.
ul. Magazynowa 2
33-300 Nowy Sącz

1

eRSbet sp. z o.o.
ul. Jana Pwała II 32
33-300 Nowy Sącz

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
cena - 60%

Liczba pkt
w kryterium skrócenie terminu
wykonania zamówienia
20%

Liczba pkt
w kryterium przedłużenie
terminu gwarancji i rękojmi
20%

60 pkt

20 pkt

20 pkt

100 pkt

59,53 pkt

20 pkt

20 pkt

99,53 pkt

Prezes Zarządu
(-) Maciej Kurp
……………………………………………………………………….
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Razem

