Znak sprawy: STBS.ZP.271.05.2018

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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” pn:

Wymiana rynien i haków montażowych w budynkach przy ul.29 Listopada 18a
i 18b, stanowiących własność STBS sp. z o.o. w Nowym Sączu.
1. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany
Kazimierz Obrzut, ul. Jasna 15, 33-300 Nowy Sącz
b) Cena wybranej oferty z VAT: 40 435,20zł
c) Termin wykonania zamówienia: do 30 dni
d) Okres gwarancji i rękojmi: 72 mies.
2. Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria:
a) cena – 60 %,
b) gwarancja i rękojmia za wady fizyczne (w miesiącach) – 30 %
c) czas realizacji zamówienia ( w dniach) – 10 %.
Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, spełniająca wszystkie wymogi
Zamawiającego.
3. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Nr
ofer
ty

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Zakład RemontowoBudowlany Kazimierz Obrzut,
ul. Jasna 15, 33-300 Nowy Sącz

Liczba pkt w
kryterium cena
- 60 %

60 pkt

Liczba pkt w kryterium
gwarancja i rękojmia za wady
fizyczne (w miesiącach) - 30 %

10 pkt

Liczba pkt w kryterium
czas realizacji zamówienia
(w dniach) - 10 %

Razem

0 pkt

70 pkt

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

