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Posiadamy certyfikowany przez PCBC S.A. system zarządzania PN-EN ISO 9001:2009 certyfikat nr 1731/4/2011

Nr sprawy: ZP 2/2018

Sokołówka, dnia 29.06.2018r

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek, działając
zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r poz. 1579 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej
oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na realizowane zadanie:
„ Modernizacja pomieszczeń Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych WZOP sp. z o. o.
w Sokołówce”, (ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8.06.2018 r
pod numerem 570349-N-2018 oraz w zakładzie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej
zakładu www.sokolowka.pl ,wybrano ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia t.j.
1. Cena – znaczenie 60%
2. Okres gwarancji i rękojmi – znaczenie 40%
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania formalnoprawne i jest zgodna z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wg przyjętych kryteriów zawiera tabela:
Numer
oferty
1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Zakład Remontowo-Budowlany
„ MAXBUD” – Wojciech Przepiórka
Saczyn 40, 62 - 872 Godziesze Małe

Cena
brutto (zł)

266 049,00

Termin wykonania zamówienia

1.10.2018

Termin płat- Ocena punkności
towa w kryterium (cena)

30 dni

60,00

Ocena punktowa w
kryterium (okres
gwarancji , rękojmi)
zaproponowany przez
wykonawcę
36 miesięcy
0,00

Łączna
punktacja

60,00

2

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił informacje na stronie
internetowej zakładu, w miejscu publicznie dostępnym ( tablica ogłoszeń ) oraz przesłał
zawiadomienie do każdego z Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany nr
faxu oraz pisemnie pocztą.
Zamawiający, informuje, że zgodnie z art.94 ust1 pkt.2 ustawy Pzp umowę w sprawie zamówienia
publicznego zawrze nie wcześniej niż po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.
z upoważnienia Prezesa Zarządu
Bogdan Nawrocki
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