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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający:

1) pełna nazwa Zamawiającego:        Miasto Zielona Góra  – Miejskie Przedszkole Nr 19
2) kod, miejscowość województwo:    65-735 Zielona Góra, lubuskie 
3) ulica, nr domu: Stefana Batorego 53 
4) nr tel., faks tel. 0 68 329 97 08, faks 068 329 97 08 
                                                             www.bip.przedszkole19.pl

2. Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  zamówienia 
mniejszej niż  5.150.000 euro na 

          wykonanie robót budowlanych - remont pokrycia dachu i konstrukcji dachowej oraz
         instalacji elektrycznej i p.poż. w budynku Miejskiego Przedszkola  Nr 19 przy ul. Stefana
         Batorego 53  w Zielonej Górze;
2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra;
3) oznaczenie  przedmiotu  zamówienia  według  Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV): 
-   45.26.00.00-7   -Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i  
                                    inne podobne  roboty  specjalistyczne;
-       45.45.30.00-7 – Roboty remontowe i renowacyjne;
-       45.26.12.10-9 – Wykonywanie pokryć dachowych;
-       45.26.12.13-0 – Kładzenie dachów metalowych;
-       45.31.00.00-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
-       45.31.21.00-8-   Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych;
-       45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę;
-       45.11.00.00-1-   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty ziemne;
-       45.11.12.20-6-   Roboty w zakresie usuwania gruzu;
-       45.26.13.20-3-   Kładzenie rynien;
-       45.26.21.00-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań;
-       90.50.00.00-2 – Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości  
     4) rodzaj zamówienia : roboty budowlane. 

4. Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

1) Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Maciej  Jakuboszczak;
2) kod, miejscowość: 64-225 Kopanica;
3) ulica, nr domu, nr pokoju:  Kwiatowa 21;
     4) cena wybranej oferty z VAT:  241.488,22 zł  (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy
          czterysta osiemdziesiąt osiem   złotych 22/100);
     5) ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena  ” – 100,00 pkt;                          
     6) łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

5. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
 Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity z późn.zm.) 
oraz  w  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 
pkt)   w oparciu o kryterium  oceny ofert : – „cena   ” – 100,00 %.  

 

http://www.bip.przedszkole19.pl/


 

6. Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

1)  oferta nr 1 złożona przez:
-   Wykonawca : Usługi Budowlano-Remontowe „RAYMAT” Rajmund Ostrowski;
- kod, miejscowość: 66-003 Zabór;
- ulica, nr domu, nr pokoju: Krótka 4;
- cena  oferty z VAT: 235.009,17 zł;
     -   oferta odrzucona;

2) oferta nr 2 złożona przez:
-   Wykonawca : Zakład Remontowo-Budowlany Maciej  Jakuboszczak;
- kod, miejscowość: 64-225 Kopanica;
- ulica, nr domu, nr pokoju: Kwiatowa 21;
- cena  oferty z VAT: 241.488,22 zł;
- ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena  ” – 100,00 pkt.; 
- łączna ilość punktów: 100,00 pkt;

3) oferta nr 3 złożona przez:
-   Wykonawca : P.H.U. „TEKILLA” Józef Giergielewicz;
- kod, miejscowość: 65-097 Zielona Góra;
- ulica, nr domu, nr pokoju: Św. Trójcy 8c/5;
- cena oferty z VAT: 220.618,39 zł;
- Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu. 
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