POWIAT MALBORSKI
ó[ ds. Zamówień Publiczn
tel. 55 646 04 00
55 646 04 27

82-200 Malbork, Plac Słowiański 17
www.powiat.malbork.pl
e-mail: m.sikorska@powiat.malbork.pl

Malbork, dnia .^S. .06.2020 r.
ZZP.272.10.2020.MS

Wszyscy Zainteresowani

(strona internetowa Zama[wiającego)

Dotyczy:

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego.

Numer

sprawy:

ZZP.272.10.2020.MS. Naz:wa postępowayiia: „Remont klatek schodowych oraz

korytarzy części sportowej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych n:r 4
w Malborku wraz z remontem dachu" .

ZAWIADOMIENIE
0 WYBOKZE NAJKOKZYSTNIEJSZEJ OFEKTY
- dotyczy Części nr 2

1.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym

postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
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UZASADNIENIE WYBORU

Uzcr§czc777z.G73z.e prcrw#e.. art. 91 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzczsczc777z.e7?z.e /czko;cz7ze..

oferta spełnia wymagania zawarte w

Specyfikacji

lstotnych

Warunków Zamówienia, oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego
terminie, Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert

(cena oferty oraz temin realizacj i zamówienia). Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału
w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks Cywilny.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikającą z art. 24aa
ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał
oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 05.06.2020 r. do godz. 12.00

w fomie pisemnej tradycyjnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera bądź osobiście
wpłynęły dwie oferty dla Części nr 2.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia w Części nr 2 w wysokości: 60.000,00 zl brutto.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, które sklasyfikowano następująco:

- ciąg dalszy na następnej stronie -
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ZESTAWIENIE BADANYCH OFEKT

- Część nr 2 -

Remoni klatki schodowej nr 2 wraz z koryta[i&em
na parter@e oraz pierwszym piętrĘe budynku sportowego
Zespolu Szkół Ponaidgimmizjalrtych nr 4 w Malborku

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania wynosi: 60.000,00 zl brutio*
* Zamawiający inf iormuje, że może zwiększyć kwotę do wysokości najkorzystniejszej of ierty.

NumerOferg'

Nazwa Wykonawcy

KKyTERIUM /A/

KRyTERIUM /8/

Wartość calkoiwita

Teririn realizacji
zamówienia

brutto
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Badomie
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do 6 tygodnioddniaprzekazaniaplacubudowy
72.014,75 zł

3JM MCHAŁ BRYŁKA
2.

100.00 I)kL

ul. Dębowa 1/2

82 -500 KWIDZYN
60,00 pkt.

40 ph-

do 6 tygodnioddniaprzekazaniaplacubudowy
73.07S,48 zl

HONEST0 Sp. z o.o.

j.

ul. Ogólna 49a

99,13 pkt.

82 -300 ELBLAG
59,13 pkt.

2.

40 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) Ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Żadni

Wykonawcy.
3.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) Ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne
oferty.
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Pouczenie: Od decyzji Zamawiającego przysługuje odwołanie określone w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej ". Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej

lzby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego

zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Dokument podpisany
przez Mariola Sikorska
Data: 2020.06.18
11:10:19 CEST
Wykonano w 1 egz..

Egz nr 1 - ad acta
Wykonał: htiriola Sikorska, dnia 18.06.2020 r (tel. 55 646 04 27)
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