Pabianice, dnia 06.09.2021 roku

Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Remont zaplecza sanitarnego i dwóch pomieszczeń szatni damskiej przy sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach”

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach, działając na podstawie art. 253 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 11.09.2019 roku (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 z późniejszymi
zmianami) informuje, że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta
złożona przez firmę:
Firma Budowlana M2 Jan Rubas
95-054 Ksawerów, ul. Dolna 11
Cena oferty – 229.047,43 zł.
Oferta nie podlegająca odrzuceniu. Najkorzystniejsza oferta w oparciu o bilans kryteriów zawartych
w swz. Oferta uzyskała największą ilość punktów.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty, których wykaz
zawiera załącznik nr 1 do przedmiotowego pisma.
Zamawiający informuje, że z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy, nie zostały
również odrzucone oferty żadnych Wykonawców.
Poniżej prezentujemy zestawienie uwzględniające przyznaną poszczególnym firmom punktację w
poszczególnych kryteriach oraz łączną punktację:
Lp

1
2
3

Nazwa i adres Wykonawcy
Zakład Remontowo Budowlany
Mirosław Lewandowski
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Rudna 20
Krzysztof Jóźwik KRIS-BUD
98-275 Brzeźno, Dębołęka 37
Firma Budowlana M2 Jan Rubas
95-054 Ksawerów, ul. Dolna 11

w kryterium
cena

Ilość punktów
w kryterium
w kryterium
termin realizacji
okres gwarancji

łącznie

49,53

20,00

20,00

89,53

60,00

0,00

20,00

80,00

55,71

20,00

20,00

95,71

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania
niniejszego zawiadomienia, zgodnie z postanowieniami art. 308 ust. 2 ustawy pzp.
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 06.09.2021 roku

Numer
oferty
1
2
3
4

1

Nazwa i adres Wykonawcy
Przemysław Piechota „REMO”1
98-100 Łask, Wiewiórczyn, ul. Legionów 15
Zakład Remontowo Budowlany Mirosław Lewandowski
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Rudna 20
Krzysztof Jóźwik KRIS-BUD
98-275 Brzeźno, Dębołęka 37
Firma Budowlana M2 Jan Rubas
95-054 Ksawerów, ul. Dolna 11

Wartość oferty
[zł]

Okres gwarancji
[m-ce]

Termin wykonania
zamówienia [dni]

197.025,51

Warunki
płatności [dni]
30

257.642,01

60

50

30

212.667,60

60

75

30

229.047,43

96

50

30

Wykonawca nie złożył formularza oferty. Wśród złożonych dokumentów brak jest sporządzonego według wzoru nr 5 do swz podpisanego formularza oferty. Na dokumenty ofertowe
składają się: kosztorys ofertowy, oświadczenia sporządzone według wzorów z załącznika nr 1 oraz 2 do swz. Wartość oferty została wzięta z kosztorysu ofertowego. Nie możliwe jest
wpisanie dwóch pozostałych informacji dotyczących okresu gwarancji oraz terminu realizacji. Wykonawca, po dniu otwarcia ofert, tj. przy piśmie z dnia 18.08.2021 roku przesłał
Zamawiającemu formularz ofertowy argumentując jego brak wśród dokumentów ofertowych błędem technicznym.
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