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CRR-241.09.05.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
póz. 1986 ze zm.), Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Jedlcu, ul. Spacerowa l; 63-322 Gołuchów, woj. wielkopolskie, informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie remontu elementów zewnętrznych budynku hotelowego Nr B w CRR KRUS w Jedlcu
obejmującego wszystkie schody zewnętrzne, balkony, tarasy, wymianę balustrad i zamontowanie
pochwytów oraz stolarkę drzwiową, ogłoszonego w dniu 18-10-2019 r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod pozycją nr 612032-N-2019, wybrał oferty nw. Wykonawcy:

TECH-FEN Grzegorz Osiewała 63-460 Nowe Skalmierzyce, Gostyczyna 4.

Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z art. 91 ust l PZP zamawiający wybrał ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Ustawie PZP oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w SIWZ kryteria wyboru. Firma za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą
cenę oraz najdłuższy okres gwarancji, a co za tym idzie, otrzymała maksymalną ilość punktów.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu ani
odrzuceniu. Zgodnie z zapisami SIWZ kryteriami jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty
najkorzystniejszej była cena oraz termin gwarancji.

Ofertę złożyli Wykonawcy:

l) ANTCZAK FIRMA SPRZĄTAJĄCA Sp. z o. o. 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 98. Cena oferty
376 429,20 zł, okres gwarancji 60 miesięcy. Wykonawcę wykluczono na podstawie art. 24 ust. l pkt
12) ustawy pzp. z uwagi na niepotwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (wykonawca w
wymaganym terminie nie wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
równoważność ceny składanej oferty) oraz zdolności technicznej (nie dostarczono dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie wykazanych robót budowlanych).

3) TECH-FEN Grzegorz Osiewała, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Gostyczyna 4. Cena
409 590,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta uzyskała 92 + 8 = 100 pkt.
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