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Zawiadomiehieo wyborzenajkorzystniejszej oferty

N^podstawie art.^92ustawyz dnia29stycznia2004r.Prawozamówieńpublicznych (Dz.U.
z W I S r. póz. 1986) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznem w

r!'.DIlpraetarg" ni.eograniczonego na Podniesienie efektywności enereeh-cznei huriynknw
l. Przedszkoie nrT
^T-e, CTS ('i P"blicznei te^nie sminy Sokółka rPrmdszkole
na

.

nr

Podstawowa w Starej Rozedrance^ została wybranaoferta: ~ -1-----""". ^

Zadanienr l - Przedszkolenr I w Sokółce

zakladIRemo"towo:B"dowl;l"y AdamFl"'-<-zak16-070Choroszcz, ul. Branickieeo 37

^enanetto:. 58?028'18.zł Poda.tekVAT23%tJ-135476>48rf,'cena"bmtt'o"72'4"5'04'6'6i'z} ~
i rękojmia: 36 miesięcy + 72 miesiące

--. --.,.

Termin realizacji: 25 sierpnia 2020r.

Wybranaofertanajkorzystniejszaniepodlegaodrzuceniu,natomiastWykonawcanie

gawykluczeniu z postępowania,gdyżspełnia*wszystkie warunki udziału w'D'osteDow7

"iu Bio rąc .poduwagę

z-znaczeniemTrS'w:
^"aoferty"60.plct':okres
gwarancJi'r?koimi30Pkt.doświadczeniekierownika'budowy10
;t.,
"

żonata

uznana

za

kryteria wyboru "aJkorzystniejszej oferty

ofertę najkorzystniejszą uzyskując najwyższą łączną

ocenyi porównanaofert zgodniez art. 92 ust. l pkt l.
Liczba

Nunier

Nazwa wykonawcy

oferty

p uiików w
kryterium

sumę punktów.

Liczba punktów
w krylerium

Liczbapunktów w

Ląc/na liczba pkt

doswiadc/cnie

kryterium okres

według kryteriów

kierowiiika

gwarancji i rękojmi

oceny ofert

cena

budowy

Zakład
Remontowo-Budowlany
Adam Florczak 16-070 Choroszcz,
ul. Branickiego 37

Niewykluczono żadnegoWykonawcy. Nieodrzucono żadnejoferty.

Umowazostaniezawartaw terminie określonym w art94ust. 2 pkt. l literaa)ustawy

prawo zamówieńpublicznych tj. nie wcześniej niż 31 marca 2020 r.
Zadanienr 2 - Przedszkolenr 2 w Sokółce

Zakład Remontowo-Budowlany AdamFlorczak 16-070Choroszcz, ul. Branickieso37
Cenanetto:^3 840,63zł, VAT23%:127383,35zł, cenabrutto:ósTm^zT
i rękojmia:36 miesięcy+ 72 miesiące

Termin realizacji: 25 sierpnia 2020r.

wybrana_oferta"aJkorzyst"ieJszaniepodlegaodrzuceniu,natomiastWykonawcanie

gawykluczeniuz postępowania,gdyżspeinia"wszystkiewarunkiudziału w postępowa
.

mu. Biorąc pod uwagękryteria wyboru najkorzystniejszej oferty z"znaczeniem''kry^riów:

cenaoferty 60 pkt., okres gwarancji i rękojmi 30 pkt., doświadczeniekierownika budowy 10
pkt., została uznana zaofertę najkorzystniejszą uzyskując najwyższąłączną sumępunktów.
Streszczenie oceny i porównana ofert zgodnie z art. 92 ust. l pktl.
Liczba punktów
Lic/ba

punków w

Numer

Nazwa wykonawcy
otei-ty

kryterium

w kryterium

Liczbapunktów w

Łącznaliczbapkt

doświadczenie

kryterium okres

według kr)ieriów

kierownika

gwarancji i rękojmi

oceny otert

30,00

100, 00

cena

budowy

Zakład

Remontowo-Budowlany

Adam Florczak 16-070 Choroszcz,

60, 00

10, 00

ul. Branickiego 37

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Nie odrzucono żadnej oferty.
Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art 94 ust. 2 pkt. l litera a) ustawy

prawo zamówieńpublicznych tj. nie wcześniej niż 31 marca 2020 r. .
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