Polanów, 2019-07-29

Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów

GM .11.271.9 .2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1986 z póź .zm), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.", zamawiający informuje o
wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji na
przebudowę ul. Młyńskiej i Przytorze w Polanowie oraz dróg w miejscowości Dadzewo"
Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: BIURO PROJEKTOWE, Michał Zejglic
ul. A. Mickiewicza 1/5, 76-100 Sławno.
Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców,
odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

Lp.

Nazwa (firmy) albo imię i
nazwisko

1.
BIURO PROJEKTOWE
Michał Zejglic

Punktacja przyznana ofertom
w każdym kryterium
Adres wykonawcy

ul. A. Mickiewicza 1/5
76-100 Sławno

I kryterium

li kryterium

60,00 pkt

40,00 pkt

Miejsce
w
rankingu
ofert

I

100,00 pkt

2.

3.

MOYA SOLUTIONS sp. z
o.o.

Autorska Pracownia
Projektowa
mgr inż. Bartosz
Sontowski

ul. Kawalerzystów
17/12
53-004 Wrocław

ul. Wierzbowa 8
75-635 Koszalin

20,59

40,00

II
60,59
19,47

29,33

III
48,80

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia
ofert: Wykonawca: BIURO PROJEKTOWE, Michał Zejglic, ul. A. Mickiewicza 1/5, 76-100
Sławno, który złożył ofertę nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podl ega
odrzuceniu i wykonawca ten złożył ofe rtę, która została oceniona jako najkorzystniejsza,
zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a lub b oraz zgodnie z art. 91ust.1 p.z.p.
W powyższym postępowaniu nie wykluczono wykonawców i nie odrzucono ofert
Zamawi ający zawiadamia, że terminem określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1
p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moż e być zawarta,
jest t ermin 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia drogą pocztową oraz zgodnie
z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego
mo ż e być zawarta, jest termin 5 dni od prze słania niniejszego zawiadomienia środkami
komunikacji elektronicznej.
Mając powyższe na uwadze zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda
niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania
niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

[12) Zgodnie z art. 180 p.z.p. m ają Pań stwo prawo wnieść odwołan i e.
Odwołan i e wnosi s i ę do Prezesa Krajowej Izby Odwoławcz ej w formie pis emnej lub w
post aci elektronicznej, podpisane bez piecznym podpisem elektron icznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowan ego certyfikatu lub równoważnego środka spełni ającego
wymagania dla t ego rodzaju podp isu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.
Odwołuj ący j est obowiązany przesłać kopię odwołan i a zamawiającemu zgodnie z art. 180
ust. 5 p.z.p.
Termin wn iesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesła ni e
kopii odwołania do za mawi aj ącego upływa po 10 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 p.z.p.
/czyli po 5 dniach, zgodn ie z art . 182 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

GL/MD

