ZP 7/2016
OGŁOSZENIE
O WYNIKU PRZETARGU
Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro na realizację zadania
pn. „Termomodernizacja budynków w Kościerzynie w ramach zadania pn. „Kawka w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej
emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków” na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych po
przeprowadzeniu oceny i porównania ofert zgodnie z kryteriami: cena - 95 %, termin gwarancji - 5% określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wybrano ofertę wykonawcy w zakresie:
CZĘŚCI I: budynek przy ul. Kaplicznej 9
MAJKOWSKI – BAU Sp. z o.o., ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna z ceną brutto 406.856,25 zł. W wymaganym terminie
wpłynęła jedna oferta i uzyskała punktację w kryteriach:
Numer
oferty
1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
MAJKOWSKI – BAU Sp. z o.o.
ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna

Liczba pkt
Liczba pkt
w kryterium CENA w kryterium termin gwarancji
95

0

Razem
95

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta zgodnie z art. 94
ust 2 pkt 1a Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
CZĘŚCI II: budynek przy ul. Młyńskiej 6
MAJKOWSKI – BAU Sp. z o.o., ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna z ceną brutto 392.344,53 zł. W wymaganym terminie
wpłynęła jedna oferta i uzyskała punktację w kryteriach:
Numer
oferty
1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
MAJKOWSKI – BAU Sp. z o.o.
ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna

Liczba pkt
w kryterium CENA

Liczba pkt
w kryterium termin gwarancji

Razem

95

0

95

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta zgodnie z art. 94
ust 2 pkt 1a Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
CZĘŚCI IV: budynek przy ul. Wybickiego 8
MAJKOWSKI – BAU Sp. z o.o., ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna z ceną brutto 651.759,23 zł. W wymaganym terminie
wpłynęła jedna oferta i uzyskała punktację w kryteriach:
Numer
oferty
1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
MAJKOWSKI – BAU Sp. z o.o.
ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna

Liczba pkt
Liczba pkt
w kryterium CENA w kryterium termin gwarancji
95

0

Razem
95

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