IR.271.14.2021

Pionki, dn. 21. 09. 2021 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
(wariant I) na wykonanie zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie
miejskim „Zielone Pionki” - Park Miejski Błonia w Pionkach - II część

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (wariant I) dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty.
W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert,
Zamawiający:
1) przedstawia poniżej nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli
jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Numer oferty 1
Kryterium oceny oferty
(max liczba pkt)

1. Cena oferty
(60%) max 60 pkt

2. Gwarancja i rękojmia
(40%) max 40 pkt

PHU SYLWER Trzos Sylwester, Czarna Wieś 21B, 26-670 Pionki
Cena ofertowa brutto: 860.000,00 zł
Ocena (liczba punktów) wraz z uzasadnieniem

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego,
określonego w SWZ:
C = (Cmin / Coferty) x 60 pkt
C = ( 690.557,70 / 860.000,00 ) x 60 pkt = 48,18 pkt

Łączna
punktacja

88,18 pkt

Gwarancja i rękojmia: 6 lat - 40 pkt.

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Numer oferty 2
Kryterium oceny oferty
(max liczba pkt)

1. Cena oferty
(60%) max 60 pkt

2. Gwarancja i rękojmia
(40%) max 40 pkt

MARCBUD Marek Baran, Zalesie 1C, 26-670 Pionki
Cena ofertowa brutto: 690.557,70 zł
Ocena (liczba punktów) wraz z uzasadnieniem

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego,
określonego w SWZ:
C = (Cmin / Coferty) x 60 pkt
C = ( 690.557,70 / 690.557,70 ) x 60 pkt = 60 pkt
Gwarancja i rękojmia: 6 lat - 40 pkt.

Łączna
punktacja

100 pkt

3) informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria oceny ofert
opisane w SWZ. Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 2, 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) informuje, że zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia
publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, zostanie zawarta w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

(-) Burmistrz Miasta Pionki

