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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia.
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” na wykonanie przedmiotu
zamówienia pn: „Remont mostów na szlakach zrywkowych w O.O. Cyl.” ZP-16/2021.
Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019
r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Poniżej zestawienie ofert oraz punktacja przyznana ofertom:
Oferta nr 1:
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DRWAL, Józef Matonog
34-484 Zubrzyca Górna 68
Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SWZ.
Warunki płatności zawarte w ofertach: zgodnie z SWZ oraz wzorem umowy.
Okres gwarancji jakości: 60 miesięcy – 40 pkt.
Cena całości przedmiotu zamówienia: 83 577,98 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt trzy
tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych i 98/100 groszy) – 60,00 pkt.
Cena: Most nr 1: 49 705,78 zł brutto;
Most nr 2: 33 872,20 zł brutto.
Razem punkty: 100,00 pkt.
Oferta nr 2:
Lukmar Łukasz Marek,
34-222 Zawoja 1928
Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SWZ.
Warunki płatności zawarte w ofertach: zgodnie z SWZ oraz wzorem umowy.
Okres gwarancji jakości: 60 miesięcy – 40 pkt.
Cena całości przedmiotu zamówienia: 83 945,05 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt trzy
tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych i 05/100 groszy) - 59,73 pkt.
Cena: Most nr 1: 49 692,74 zł brutto;
Most nr 2: 34 252,31 zł brutto.
Razem punkty: 99,73 pkt.
Zamawiający wybrał ofertę nr 1 jako ofertę najkorzystniejszą.
Uzasadnienie prawne:
1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oferta spełnia warunki specyfikacji warunków zamówienia.
3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert
określonych w SWZ.
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta spełnia wymogi ustawy Pzp oraz SWZ ZP-19/2021 i uzyskała największą ilość
punktów za kryteria oceny ofert.
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Zamawiający informuję, że zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp umowa w sprawie
zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od
dnia
przesłania niniejszego zawiadomienia.
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Dyrektor Babiogórskiego
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Otrzymują:
1. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DRWAL, Józef Matonog 34-484 Zubrzyca Górna 68
2. Lukmar Łukasz Marek, 34-222 Zawoja 1928
3. www.bgpn.pl , https://bip.malopolska.pl/bgpn ;
4. a/a.
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