Wałbrzych, dnia 10.06.2020 r.
Znak sprawy: PN/2/2020

INFORMACJA DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej
zwaną „ustawą PZP”) na „Wykonanie robót budowlanych polegających na osuszeniu, wykonaniu
drenażu i izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Strzegomskiej 41 w Wałbrzychu”.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający – Województwo Dolnośląskie
Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu informuje,
iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych polegających na osuszeniu, wykonaniu drenażu
i izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Strzegomskiej 41 w Wałbrzychu”, do realizacji
przedmiotowego zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy - POL-MAR Twój Dom i Ogród
Jadwiga Lulkowska, ul. Ułanów Nadwiślańskich 20, 58-310 Szczawno – Zdrój.
Ocena ofert wraz z podaniem łącznej punktacji przyznanej ofertom w kolejności przyznanych punktów
wraz z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska wykonawcy oraz łącznej punktacji:
1) Oferta Nr 1 – KEMPA S.C Siedlików 72, 63 – 500 Ostrzeszów – cena oferty wynosi 435 000,00 PLN
brutto – kryterium cena – 31,15 pkt. okres rękojmi – 40 pkt. Łącznie 71,15 pkt.
2) Oferta Nr 2 – Zakład Ogólnobudowlany MIAR-BUD Ryszard Miara ul. Świdnicka 16, 58 – 303
Wałbrzych – cena oferty wynosi 259 000,00 PLN brutto – kryterium cena – 52,32 pkt. , okres rękojmi –
40 pkt. Łącznie 92,32 pkt.
3) Oferta Nr 3 – „PRO – EL – KOM” Bogdan Staniewski, ul. Jesienna 24, 58 – 301 Wałbrzych – cena
oferty wynosi 253 800,00 PLN brutto – kryterium cena – 53,39 pkt, okres rękojmi – 40 pkt. Łącznie:
93,39 pkt.
4) Oferta Nr 4 – „POL-MAR” Twój Dom i Ogród Jadwiga Lulkowska, ul. Ułanów Nadwiślańskich 20, 58
– 310 Szczawno – Zdrój – cena oferty wynosi 225 855,87 PLN brutto – kryterium cena – 60 pkt., okres
rękojmi – 40 pkt. Łącznie – 100 pkt.
Wykonawcy wykluczeni: 0
Oferty odrzucone: 0
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy – Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia
publicznego zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w uzgodnionym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dania przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni –
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

