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wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.:„Remont witryn sklepowych wraz z przebudową wejść do lokali w pasażu handlowym w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Śniadeckiego 23-39
w Oświęcimiu.”
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu działając zgodnie z Ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp informuje, że w w/w postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny brutto za całość zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw. wybrano ofertę Wykonawcy:

KMG Stolarka Sp. z o.o. ,ul. Junacka 29, 43-502 Czechowice Dziedzice
Niniejszego wyboru dokonano ponieważ oferta jest najkorzystniejsza, spełniającą wszystkie wymogi SIWZ i przedstawia najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru.
Cena oferty za cały przedmiot zamówienia (łącznie z podatkiem VAT) 273.591,62 zł.
Przyznana ilość punktów: 300 pkt.

Wykonawca ALU-IDEAL Sp. z o.o. , Wierzchosławice 37A, 88-140 Gniewkowo, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
Cena oferty za cały przedmiot zamówienia (łącznie z podatkiem VAT) 285.108,08 zł.
Przyznana  ilość punktów: 287,88 pkt.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe O MAR, ul. Ciepłownicza 28, 
31-587 Kraków, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
Cena oferty za cały przedmiot zamówienia (łącznie z podatkiem VAT) 278.942,14 zł.
Przyznana  ilość punktów: 294,24 pkt.

W toku badania i oceny odrzucono ofertę 1 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SBL ŻELBET Sp. z o.o. ,ul. Żwirki i Wigury 65, 43-190 Mikołów  – został odrzucony z w/w postępowania
Uzasadnienie prawne:
Wykonawca został odrzucony na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych cytat: „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, ponieważ nie załączył do oferty:
-	potwierdzenia opłacenia polisy
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:

1.
ALU-IDEAL Sp. z o.o.
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