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Numer postępoWania| zP -27 / 2079 sośnicowice, dnia 31-10.2019r.

zAWlADoMlENlE o WYBoRzE oFERTY

Działając na podstawie ań, 92 ustawy - Prawo zamóWień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zawiadamia
się, że w postępowani! na: ,,Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją
deszczową i sanitarną - projekt" została wybrana niżei Wymieniona oferta:

oferta nr 1- złożona przez:

PROF|LEX Pracownia Projektów lnstalacyjnych Barbafa Macuda
ul. Ściegiennego 1/9, 32-300 Olkusz

Dane wybranej ofeńy
cena: 69 000,00 zł brutto, 100pkt (60 pkt cena + 40 pkt dtugość gwarancji).

zestawienie punktacii Drzvznanei pozostałvm oferta:

oferta nr 2 - złożona przez:

RDK PROJEKT ROBERT GRODECKl
ul. Gen, T. Kutrzeby 62, 52-213 Wrocław

cena: 120 540,00 zł brutto, 74,34pkt (34,34 pkt cena + 40 pkt długość Bwarancji).

ofeńa nr 3 - złoźona przez:

Biuro Projektowo_Usługowe ,,ALDA" s.c. Hanna i Janusz Franiczek
ul. Skrzyszowska 39c, 44-3oo Wodzi5łaW Śl.

cena: 77 490,00 zł brutto,93,42pkt (53,42 pkt cena + 40 pkt długość gwarancji).

oferta nr 4 - złożona przez:

Firma ,,ABS-Ochrona Środowiska" Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice

cena: 109 224,00 zł brutto,77,90pkt (37,90 pkt cena + 40 pkt długość gwarancji),

oferta nr 5 - złożona przez:

BluRo PRoJEKTÓW BUDoWN|CTWA KoMUNALNEGo sp. z o.o.
ul. Gallusa 1,0/71,7, 40-594 Katowice

oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust, 1 pkt 7a ustawy Prawo ZamóWień Publicznych,
Wykonawca nie Wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego

,r



oferta nr 6 - złożona przez:

LPW sp. z o.o,
ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice

cena: L82 47o,5o zl brutto, 62,68pkt (22,68 pkt cena + 40 pkt długość gwarancji}.

UzAsADNlENlE

Wybrana ofeńa spełnia Wymagania zamawiające8o określone W treści slWZ. oferta zgodnie z kryteriami oceny
ofert uzyskała najkofzystniejszy bilans ceny iinnych kryteriów (najwyższą iIość punktów). Ofeńa najkorzystniejsza w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

spoĘądżLia: Dom nika Mag ela - pod]n5p ds .amów eń ptb]icżńVch


