Jakubów, dnia 02 lutego 2016 r
IN.271.1.2016.AW

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia
29 stycznia 2004 roku / Dz.U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm / uprzejmie zawiadamiamy, iż w
wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 28 stycznia 2016 r na roboty
budowlane pn.: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mistów gmina
Jakubów z 4 prawidłowo złożonych do przetargu ofert została wybrana i zaakceptowana oferta
Firmy AKPOL, 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Wyszyńskiego 32/34/16 za wynagrodzeniem brutto:
2 688 000,00 zł Słownie: Dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych zgodnie z
kryterium oceny ofert podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do przetargu złożono 5 ofert.
W przeprowadzonym postępowaniu wykluczono jednego Wykonawcę i jednocześnie odrzucono jedną
ofertę tj.
1. KBUD Krzysztof Łuksza, 55-110 Prusice ul. Henryka Probusa 18, z uwagi na brak:
o Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone (wykaz robót załączony do oferty niezgodny z
wymaganiami SIWZ)
Streszczenie 4 prawidłowo złożonych do przetargu ofert obrazuje poniższa tabela.
Numer
oferty

1.

3.
4.

5.

Firma/nazwa/ lub nazwisko Wykonawcy

ROSA-BUD Spółka Akcyjna
26-600 Radom ul. Gazowa 5/7

77,75

Ocena
/liczba
punktów/
Okres
gwarancji
5%
4,84

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Sp-nia
„ZIB”
21-500 Biała Podlaska ul. Fabryczna 5
AKPOL
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Wyszyńskiego
32/34/16
REMEX sp. z o.o. sp. k.
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Grobelnego 2

86,28

3,87

90,15

95,00

5,00

100,00

73,23

4,84

78,07

Sprawę prowadzi:
A.Wolszczak
(25)7579190

Ocena
/liczba
punktów/
cena 95%

Razem

82,59

