
Ostrołęka, dnia 30 marca 2016 r.  
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 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa
budynku  socjalno  –  magazynowego  na  potrzeby  OSP  w  Ostrołęce”  etap  II,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na  podstawie przepisu art. 92 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2015 r.  poz.  2164 ze  zm .).  Zamawiający:
Ochotnicza  Straż Pożarna w Ostrołęce  reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Andrzeja
Orłowskiego, informuje o:

1. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTRY

Ofertę  najkorzystniejszą  złożył:  Zakład  Rzemieślniczy  Remontowo-  Budowlany  Andrzej
Pasterkiewicz  ul.  Zwycięzców  27,  07-410  Ostrołęka.  Cena  brutto  oferty  –  111.193,75  zł
(słownie:  sto jedenaście  tysięcy  sto dziewięćdziesiąt  trzy złote  siedemdziesiąt  pięć groszy
brutto), okres gwarancji – 72 miesiące.

Uzasadnienie

Oferta  nr  4  złożona  przez:  Zakład  Rzemieślniczy  Remontowo-  Budowlany  Andrzej
Pasterkiewicz  ul.  Zwycięzców  27,  07-410  Ostrołęka,  spełnia  warunki  określone  przez
Zamawiającego  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  uzyskała
najkorzystniejszą liczbę punktów w kryterium 100 pkt (kryterium1 cena-95 pkt,  kryterium 2
okres gwarancji – 5 pkt).

2. ZŁOŻONYCH OFERTACH   

W  przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 4 oferty.

Oferta nr 1   – Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” Jan Górliński 06-200 Maków
Maz.   Ul.  Moniuszki  85.  Oferta  spełniła  warunki  określone  przez  Zamawiającego  w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała razem w kryterium1 i 2 – 79,47
pkt. (kryterium 1 cena -75,31 pkt, kryterium 2 okres gwarancji – 4,16 pkt).

   Oferta  nr  2   -  Firma  Handlowo-Usługowa  AND-BUD  Andrzej  Kulasiński  07-401
Ostrołęka  ul.  Błękitna  14. Oferta  spełniła  warunki  określone  przez  Zamawiającego  w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała razem w kryterium1 i 2 –  97,54
pkt. (kryterium 1 cena – 93,17 pkt), kryterium 2 okres gwarancji – 4,37 pkt).

Oferta nr 3 -  Usługi Remontowo-Budowlane Jerzy Napiórkowski ul. Parkowa 8 07-407
Czerwin.  Oferta spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i uzyskała razem w kryterium1 i 2 – 65,07 pkt. (kryterium 1 cena –
60,7 pkt, kryterium 2 okres gwarancji – 4,37 pkt).
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Oferta nr 4 - Zakład Rzemieślniczy Remontowo-Budowlany Andrzej Pasterkiewicz ul.
Zwycięzców 27 07-410 Ostrołęka. Oferta spełniła warunki określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji   Istotnych   Warunków   Zamówienia  i   uzyskała  razem  w kryterium1 i 2 -
100 pkt. (kryterium 1 cena -95 pkt, kryterium 2 okres gwarancji – 5 pkt). 

               najniższa oferowana cena

C =  ---------------------------  x 100 pkt.  x  95 %

           cena ocenianej oferty

Kryterium 2 – okres gwarancji: waga kryterium – 5 %
(Wymagane:  minimalny okres gwarancji  24 miesiące,  maksymalny okres gwarancji,  który
uwzględnił zamawiający dla potrzeb oceny to 72 miesiące. 

                                        okres gwarancji badanej oferty

G =  ---------------------------  x 100 pkt.  x 5 %

                 najdłuższy oferowany  okres gwarancji

Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów, 

 obliczoną wg wzoru: P = C + G.
 Gdzie 
 P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
 C – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę  w kryterium „ cena oferty”
 G – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „okres gwarancji”

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów została ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku
z zachowaniem zaokrągleń matematycznych. Maksymalna możliwa ilość to 100 punktów.

3. WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

Z przedmiotowego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

4. ODRZUCONYCH OFERTACH  

Z przedmiotowego postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

Umowa na realizację niniejszego zamówienia zostanie zawarte zgodnie z  art. 94 Ustawy PZP.

Dziękuję za udział w przetargi i zapraszam do dalszej współpracy.

                                                                                                 Podpisał na oryginale 

                                                                                                    Prezes Zarządu 

                                                                                                 Andrzej Orłowski
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