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I nfo rma cj a o wybo rze n aj kb rzystn i ejszej ofe rty
w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na robotę budowlaną polegającą na

,, Budowie kompleksu boisk sportowych zgodnie zzałoŻęniami programu,, MOJE BoISKo
- ORLIK 2012 ,, Klwatka 3I przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce ,,

Zgodrue z art.92 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z2010 r. nr l 13 poz.759, zę nn.) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
w Gożdzie informuję ,iŻ w postępowaniu prowadzonym w trybie ptzetargu
nieograniczonego na ,, Budowa kompleluu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu
,, MOJE BOISKO - ORLIK 2012 ,, Klwatka 31, przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce,,
dokonano wyboru najkorrystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniuzłoŻono 7 ofeń.

ZamawiĄący dokonał oceny i porównan la złoŻony ch o fert niepo dl e gaj ących o drzuceniu.
Zgodnie ze Specyfikacją istotnych WaruŃów Zarnóiteniaptzy wyborze najkorzystniejszej
oferty Zamaitający kierował się kryteńum ceny.

Numer oferĘ
I

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
PANORAMA II Sp. z o.o. ul. Słoneczna 73' 81 - ó05 Gdynia
Wynagrodzenieryczakowe brutto l 061 051,89 zł

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pkt) Uzasadnienie

Łączna
punktacja

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

c€na
najniższa 89,52 pkt

C l najniższa zaoferowana
cena spośród wszystkich ofieft
nie podlegających odrzueniu

KC x 100

Coo c"n" zaofercwana
w ofercie badanej

949.80Ęoo zł
KC= - x100=89152pkt

l 061 051,89 zł

89,52 pkt
oferta piąta
w kolejności



Nazwa (firma), siedziba i aOr
lllM Group 5p, z o.o, uL ks. Meiera 2oA/4+ 37 - 236 Kraków

brutto l 098 000,oo zł

Ęczna
punlGacja

Kolejność
ofeń wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 86,50 pkt

cena spośńd wszystkich
ofert nie @legających
odrzuceniu

Cgg cena zaońerowana
w ofercie badanej

949 80Ęoo zł
KC = -- x 100 = 86150 pkt

l 098 0oQoo zł

8Ę5o pkt
oferta siódma
w kolejności

Nazwa (firma), siedziba i adres wytconawclL

- BELL9PORT" Grzegtorz Leszeyński, ut. Hutniea g, 47 - 9o8 Bytom
Wynagrodzęnie ryęzałtowe brutto l 081 22l,5g zł

Łączna
punktacja

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 87185 pkt

cena spośród wszystkich
ofert nie podlegających
odrzucenau

KC= --- xroo
CoB cena zaoftrowana

w ofercie badanej

949 806,oo zł
KC = -- x 1OO = 87,95 pkt

1o8l22t,59 zł

87185 pkt
oferta szósta
w kolejności

PoLcoURTSpółka Akcyjna 07 - 57o Wałszawa ul, Gen, Zająeka 77, tok, C7
Wynagrodzęnie ryczałtowe brytto 1 003 t42,32 zł

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawry

Ęczna
punktada

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa ed68 pkt

cena spośńd wszystkich
ofert nie podlegaiących
odrzuceniu

KC=
CoB c"n" zaofercwana

w ofercie badanej

949 80Ęoo zł
KC = -- x 100 = 94169 pkt

loo3 !42,32zł

9Q68 pkt
Ofertatr:zecia
w kolejności



Numer oferĘ
5

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Media Stadion Sp, z o,o. ul, Lubieszyńska 40+ 72 - oo6 Mierzyn
Wynagrodzenieryczakowe brutto l053 494,43 zł

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pK) Uzasadnienie

łączna
punktada

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

cena
najniższa 9Qr6 pkt

G x najniższa zaoferowana
cena spośńd wszystklch
ofert nie podlegających
odrzuceniu

KC= x 1OO

Cgg cena zaotenowana
w ofercie badan€j

949 80Ęoo zł
KC = -- x 100 = 90116 pkt

1o33494'43zł

90,16 pkt
Oferta czwarta
w kolejności

Numer oferty

6

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
MoRIs - sPoRT Sp, z o,o. uL Równoległa 7, 02 - 235Warszawa
Wynagrodzenieryczahowe brutto 988 920,oo zł

Kryterium
oceny

Ocena
(liczba pK) Uzasadnienie

Ęczna
punKacja

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

oena
najniższa 96,04 pkt

C x najniższa zaoftrowana
cena spośnid wszystkich
ofe]t nie podlegających
odrzuceniu

KC= x 100

Cos c"n" zaofiercwana
w ofercie badanej

949 806,oo zł
KC = -- x 100 = 9Ę04 pkt

988 92o.oo zł

96,04 pkt
Oferta druga
w kolejności

Numer ofeĘ
7

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
EUROCOURT Sp, z o,o, 26 - 6oo Radom ul. Wolność 8 m 7
Wynagrodzenie ryczałtowe brutto 949 806,oo zł

Kfierium
oceny

Ocena
(liczba pK) Uzasadnienie

Ęczna
punktacja

Kolejność
ofert wg
kryterium
ceny

oena
najniższa 100 pkt

c t najniższa zaoErowana
cena spośród wszystkich
ofert nie podlegaiąqch
odrzuceniu

KC= x 100

Cog c"n" zaoferowana
w ofercie badanej

949 806'oo zł
KC = -- x 100 = 100 pkt

949 806'oo zł

100 pkt

Oferta
pierwsza
w kolejności



Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oruzkryteńów oceny ofert
ustalono, iżofetanr 7 firmy EuRocoIrRTSp, z o,o, ul. Wolność 8 m Ą
26 - 6d) Radom odpowiada wszystkim wymaganiom określonym W ustawie oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkozystniejsza
w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru .

Umowę zostanie zawarta w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia pzesłania zawiadomienia o wyboze najkozy5tniejszej oferĘ, jeżeli zawiadomienie zostało
pzesłane faksem lub drogą eleKroniczną . W przypadku przesłania zawiadomienia w inny sposób
umowa zostanie zawafta w terminie nie krótszym niż 10 dni od daĘ pzesłania zawiadomienia
o wyboze ofeĘ najkorzystniejszej .

Na podstawie art.27 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie
otrzymania faksem niniejszego pisma na nr 48 32023 57.

Miejsce publikacji informacji :
Strona internetowa Zamawiającego _ www.bip.gozd.p| dnia 14.07.2011 r.
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego dnia 14.07.20t1r.


