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Numer postępowaniai zP -L7 /20L9 sośnicowice, dnia 30.08.2019r.

zAWlADoMlENlE o WYBoRzE oFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustaWy - PraWo ZamóWień publicznych (Dz. U. z2oI8 r. poZ. 1986 z późn. zm.)

zawiadamia się, że W postępowaniu na: ,,Budowa dfogi przy ul, Kozielskiej W sierakowicach wfaz z
kanalizacią deszczową i sanitarną - projew" zostaławybrana niżejWymieniona oferta:

qĘ!!ą_!L3 - złożona przez:

AIchitektura i Projekty Damian Bejton
ul. 3-go Ma.ia 71a, 44-230 czerwionka-Leszczyny

Dane Wybranej oferty
cena: 42 435,00 zł brutto, 100pkt (60 pkt cena + 40 pkt długość gwarancji).

zestawienie punktacii przvznanei pozostałvm oferta:

gĘĘ11! - złożona przez:

Firma ,,ABS-Ochrona Środowiska" Sp. z o,o.
ul. Wierzbowa t4,40-769 Katowice

cena: 1o8 240,00 zł brutto,63,52pkt (23,52 pkt cena + 40 pkt długość gwaranc.ii).

oferta nr 2 - zlożona przez:

Biuro Projektów Komunikacji tądowej ,,TRASA" mgr inż. Tomasz Świderski
ul. Kolista 6A16, 4!-709 Ruda Śląska

cena: 53 984,70 zł brutto,87,16pkt (47,16 pkt cena + 40 pkt długość gwarancji).

g!91pa11! - zlożona przez:

KONSORCJUM F|RM:
Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo usługowo Handlowe DRoG-MEN
ul. szyb Walenty 32,4r-7oo Ruda Śląska
Pańner konsorcjum: DRoG-MEN sp, z o.o,
ul. Szyb Walenty 3ż,41-7OO Ruda Śląska

cena:83 640,00 zł brutto,70,44pkt (30,44 pkt cena + 40 pkt długość gwarancji}.

gEIlaJL5 - złożona przez:

BlURo PRoJEKTÓW BUDoWNlCTWA KoMUNAINEGo sp. z o.o.
ul. Gallusa IO/ UJ, 40-594 Katowice

Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania na podstawie ań.24 ust. 1pkt 12, z powodu

niespełnienia przez nie8o warunku udziału W postępowaniu, z uwagi na brak złożenia we wskazanym w



Wezwaniu terminie ośWiadczenia dotyczącego przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowe,i.

UZASADNlENlE

Wybrana oferta spełnia Wymagania zamawiającego określone W treści sIWz. ofeńa z8odnie z kryteriami oceny
ofert uzyskała na,ikorzystnie,iszy bilans ceny i innych kryterióW (najwyższą ilość punktów). oferta najkorzystniejsza W

rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

spożądżlla Domlnika Magiera podin5p ds żańów eń pUbL-nlch

tsŁlftMis; ma


