ZP 6/2016
OGŁOSZENIE
O WYNIKU PRZETARGU
Burmistrz Miasta w Kościerzynie informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209.000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t. jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zmianami), na realizację zadania pn. „Opracowanie
dokumentacji projektowej dla połączeń komunikacyjnych do Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej:

CZĘŚĆ II:
przebudowa drogi w Dziemianach
po przeprowadzeniu oceny i porównania ofert zgodnie z kryteriami – cena 95%, termin wykonania zamówienia – 5%
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wybrano ofertę wykonawcy: Szczepan Guziński, ul. Władysława
Jagiełły 12, 83-409 Korne z ceną brutto 13.400 zł.
W postępowaniu wpłynęły oferty złożone przez wykonawców i zdobyły odpowiednio punkty w kryteriach:
Nr
oferty
1
2
3

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Pracownia Projektowa DROGOM Piotr Nykiel
ul. Drogowców 15A4, 83-400 Kościerzyna
Szczepan Guziński
ul. Władysława Jagiełły 12, 83-409 Korne
DUET Janusz Szczepański
ul. Z. Nałkowskiej 1, 77-100 Bytów

Liczba pkt
w kryterium
CENA

Liczba pkt
w kryterium
termin wykonania zamówienia

Razem

oferta odrzucona nie podlegała ocenie
95,00

0

95,00

27,37

5

32,67

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta zgodnie
z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni licząc od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

CZĘŚĆ III:
przebudowa drogi we Wdzydzach Tucholskich
po przeprowadzeniu oceny i porównania ofert zgodnie z kryteriami – cena 95%, termin wykonania zamówienia – 5%
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wybrano ofertę wykonawcy: DUET Janusz Szczepański, Bytów z
ceną brutto 24.477 zł.
W postępowaniu wpłynęły oferty złożone przez wykonawców i zdobyły odpowiednio punkty w kryteriach:
Nr
oferty
1
2
3

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Pracownia Projektowa DROGOM Piotr Nykiel
ul. Drogowców 15A4, 83-400 Kościerzyna
---DUET Janusz Szczepański
ul. Z. Nałkowskiej 1, 77-100 Bytów

Liczba pkt
w kryterium
CENA

Liczba pkt
w kryterium
termin wykonania zamówienia

Razem

oferta odrzucona nie podlegała ocenie
----

---

---

95

5

100

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta zgodnie
z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni licząc od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

CZĘŚĆ V:
przebudowa drogi w Lubaniu
po przeprowadzeniu oceny i porównania ofert zgodnie z kryteriami – cena 95%, termin wykonania zamówienia – 5%
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wybrano ofertę wykonawcy: DUET Janusz Szczepański, Bytów z
ceną brutto 59.409,00 zł.

W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta i uzyskała następującą punktację:

1

----

Liczba pkt
w kryterium
CENA
----

2

----

----

---

---

3

DUET Janusz Szczepański
ul. Z. Nałkowskiej 1, 77-100 Bytów

95

5

100

Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
termin wykonania zamówienia
---

Razem
---

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta zgodnie
z art. 94 ust 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni licząc od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

wywieszono: 09.08.2016r.

