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Opoczno, dnia 04.02.2021 r.
Znak sprawy: ZP.271.19.4.2020
DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 25.01.2021 r.
o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
projektu p.n.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
w Gminie Opoczno w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem funkcjonalno użytkowym w podziale na 11 części.
Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej p.z.p.), Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz
wskazuje punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert, a także łączną punktację.

CZĘŚĆ 4 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 8, UL. KOPERNIKA
10A, OPOCZNO
Do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego na realizację
w/w zadania złożonych zostało 5 ofert (informacja z otwarcia zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego www.bip.opoczno.pl – zakładka zamówienia publiczne).
Mając na względzie postanowienia zawarte w SIWZ oraz w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że najpierw dokonał oceny ofert, a następnie
zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu a jego oferta odrzuceniu.
W wyniku powyższych czynności dokonano wyboru oferty nr 4 – Wykonawcy
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze, „SIMEX” Sp. z o. o., Radlin 197,
26-008 Górno.
W/w Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu.
Oferta uzyskała największą ilość punktów w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert
tj. I. cena – 60,00 pkt, II. okres gwarancji ( 72 m-ce) - 40 pkt, łącznie 100 pkt.
Cena brutto oferty najkorzystniejszej – 1 020 000,00 zł
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Oferty podlegające ocenie:
Nr
oferty

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa i adres
Wykonawcy

Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:
Przedsiębiorstwo
Budowlane
CZĘSTOBUD
Damian Świącik
42-200 Częstochowa
al. Bohaterów Monte
Cassino 40
Partner konsorcjum:
Przedsiębiorstwo
Budowlane BUDOPOL
Sp. z o. o.
42-244 Jaskrów
ul. Starowiejska 5
WIK – WERO
Mazur Grażyna
ul. Kozia 2
25-514 Kielce
Usługi Remontowo –
Budowlane
Krzysztof Guldziński
ul. B. Krzywoustego
11
26-300 Opoczno
Przedsiębiorstwo
ProjektowoWykonawcze
„SIMEX” Sp. z o. o.
Radlin 197
26-008 Górno
FIRMA GWADERA
Handel i Usługi
Budowlane
ul. Kuligowska 6
26-300 Opoczno

Kryterium:
Cena ofertowa
brutto zł

Kryterium:
Okres
gwarancji

Punktacja
łącznie

(53,62 pkt)
1 141 319,71 zł

( 40,00 pkt )
72 miesiące

93,62 pkt

IV
miejsce

(55,84 pkt)
1 096 000,00 zł

(40,00 pkt)
72 miesiące

95,84 pkt

II
miejsce

(48,78 pkt)
1 254 600,00 zł

( 40,00 pkt )
72 miesiące

88,78 pkt

(60,00 pkt)
1 020 000,00 zł

( 40,00 pkt )
72 miesiące

100,00 pkt

I
miejsce

(55,64 pkt)
1 100 000,00 zł

( 40,00 pkt )
72 miesiące

95,64 pkt

III
miejsce
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Ranking
ofert

V
miejsce
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Umowa na realizację w/w zadania zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p.,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszej informacji.
Ponadto, zgodnie z art. 180 ustawy p.z.p. Wykonawcy przysługują środki ochrony
prawnej, tj. wniesienia odwołania.
Dziękujemy za złożenie oferty i udział w przedmiotowym postępowaniu.

Do wiadomości:
- Wykonawcy
- a/a

Zatwierdził:
Burmistrz Opoczna
(-) Dariusz Kosno
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