IR.271.9.2020

Pionki, dn. 14. 10. 2020 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie przebudowy ulicy Słowackiego i ulicy Plac Konstytucji 3-go
Maja w Pionkach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2018r., poz. 1986 z późn. zmianami) Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu zostało złożone 3 oferty.
W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert,
Zamawiający:
1) przedstawia poniżej nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
niepodlegające odrzuceniu oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację:
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Numer oferty 1

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Cena ofertowa brutto: 2.889.871,34 zł

Kryterium oceny ofert
(max liczba pkt)

Uzasadnienie

1. Najniższa cena
(60%) max 60 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego,
określonego w Rozdziale 13 SIWZ:
C = (Cmin / Coferty) x 60 pkt
C = ( 2.305.300,00 / 2.889.871,34 ) x 60 pkt = 47,86 pkt

2. Gwarancja 40%

Gwarancja: 6 lat - 40 pkt.

Punktacja

87,86 pkt

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Numer oferty 2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu
Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec
Cena ofertowa brutto: 2.345.987,04 zł

Kryterium oceny ofert
(max liczba pkt)

Uzasadnienie

1. Najniższa cena
(60%) max 60 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego,
określonego w Rozdziale 13 SIWZ:
C = (Cmin / Coferty) x 60 pkt
C = ( 2.305.300,00 / 2.345.987,04 ) x 60 pkt = 58,96 pkt

2. Gwarancja 40%

Gwarancja: 6 lat - 40 pkt.

Punktacja

98,96 pkt

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Numer oferty 3

MARCBUD Marek Baran, Zalesie 1C, 26-670 Pionki
Cena ofertowa brutto: 2.305.300,00 zł

Kryterium oceny ofert
(max liczba pkt)

Uzasadnienie

1. Najniższa cena
(60%) max 60 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego,
określonego w Rozdziale 13 SIWZ:
C = (Cmin / Coferty) x 60 pkt
C = ( 2.305.300,00 / 2.305.300,00 ) x 60 pkt = 60,00 pkt

2. Gwarancja 40%

Gwarancja: 6 lat - 40 pkt.

Punktacja

100 pkt

3) zawiadamia, że dokonał w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w Rozdziale 13 SIWZ wyboru
najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 3, złożona przez
Wykonawcę: MARCBUD Marek Baran, Zalesie 1C, 26-670 Pionki, ponieważ spośród nie
podlegających odrzuceniu ofert, oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt.).
4) zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do wykonawców biorących udział w
postępowaniu, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty w inny sposób.

(-) Burmistrz Miasta Pionki

