PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA
ul. Cieplicka 9 58-560 Jelenia Góra
tel. : (+48 75) 642 88 20 http:// cieplice-pijarzy.pl

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych , w skrócie upzp.
(tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm)
Zamawiający informuje,
że
w powtórzonym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„ ETAP II. REMONT ELEWACJI WRAZ ODTWORZENIEM STOLARKI I WYKONANIEM IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWEJ ORAZ DRENAŻU,
W KAPLICY PW. ŚW. ANNY W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO 13”,
ogłoszonego w BZP pod nr 530279-2017 z 11.06.2017 r. i zm. 95420-2017 z 11.06.2017 r.
1- najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:
CZEŚĆ 1. REMONT ELEWACJI WRAZ Z ODTWORZENIEM/WYKONANIEM IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWEJ ORAZ DRENAŻU – ze względu na możliwości finansowe zakres
rzeczowy ograniczono do
1 Etapu - odtworzenia /wykonania izolacji przeciwwilgociowej oraz drenażu
i remontu cokołu kamiennego
Pan Wit Podczerwiński prowadzący działalność pn. Konserwacja Dzieł Sztuki „ANTIQA” z siedzibą:
Jawornik 568, 32-400 Myślenice
Uzasadnienie:

W oparciu o oświadczenie i złożone „na wezwanie” aktualne dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania –
Zamawiający ocenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału
w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Złożona oferta
jest zgodna z treścią SIWZ i w bilansie ustalonych kryteriów otrzymała największą ilość punktów,
a tym samym uznana została za ofertę najkorzystniejszą.
CZĘŚĆ 2. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI, DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ STOLARKI,
MONTAŻ STOLARKI
„STOLBRAT” Sp. z o.o. -Ubocze 306, 59-620 Gryfów Śl.
Uzasadnienie:

W oparciu o oświadczenie i złożone „na wezwanie” aktualne dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania –
Zamawiający ocenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału
w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Złożona oferta
jest zgodna z treścią SIWZ i w bilansie ustalonych kryteriów otrzymała największą ilość punktów,
a tym samym uznana została za ofertę najkorzystniejszą.

2- nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównaniem zawierającym punktację w kryterium oceny ofert :
(a) umowna cena
= 60,00pkt
(b) termin realizacji - za skrócenie terminu minimum do 30.09.2017r.
= 20,00pkt.
(c) kary umowne – za podniesienie kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zamówienia
o minimum 500 za każdy dzień zwłoki - 5%= 5,00pkt. ale max. 20,00pkt.

=20,00pkt.
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CZEŚĆ 1. REMONT ELEWACJI WRAZ Z ODTWORZENIEM/WYKONANIEM IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWEJ ORAZ DRENAŻU – ze względu na możliwości finansowe zakres
rzeczowy ograniczono do
1 Etapu - odtworzenia /wykonania izolacji przeciwwilgociowej oraz drenażu
i remontu cokołu kamiennego
Oferta nr 1 – 60,00pkt
Pan Wit Podczerwiński prowadzący działalność pn. Konserwacja Dzieł Sztuki „ANTIQA” z siedzibą:
Jawornik 568, 32-400 Myślenice
e-mail: antiqa@vp.pl
kom. 509 470 406
w tym za:
(a) - 60,00pkt.
(b) - 0,00pkt.
(c) - 0,00pkt.
CZĘŚĆ 2. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ STOLARKI, DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ STOLARKI,
MONTAŻ STOLARKI

Oferta nr 2 – 80,00pkt
„ STOLBRAT” Spółka z o.o. Ubocze 306 59-620 Gryfów Śl.
e-mail: mieczyslaw@stolbrat.pl kom.605 544 818
w tym za:
(a) - 60,00pkt.
(b) - 20,00pkt.
(c) - 0,00pkt.
Oferta nr 3 – 78,24pkt
Pan Adam Łabieniec prowadzący działalność pn. ”ASTOL”
ul. Sobieszowska 8b,10 58-560 Jelenia Góra
e-mail: alabieniec@astol.com.pl kom.601 750 147
w tym za:
(a) - 53,24pkt
(b) - 20,00pkt.
(c) - 5,00pkt.

Jelenia Góra, 05 lipca 2017 r.

PROBOSZCZ PARAFII
/-/ o. Stefan Wojda SchP

Wersja elektroniczna.
Dokument w oryginale podpisany przez Proboszcza Parafii

2|2

