Mikotów, dnia 2019-01-08
Wszyscy zainteresowani

Sygnatura sprawy: PN — 1/E/2018
Nr dokumentu: ZP/0045/19
Dotyczy: Roboty budowlane w budynku przy ul. Jana Pawła II 4 w Mikołowie.
Część 1: Wykonanie przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego przy
ul. Jana Pawła II 4 na Centrum Aktywizacji Społecznej.
Część 2: Zagospodarowanie terenu tj. naprawa zabytkowego muru, dojścia i dojazd do budynku,
zagospodarowanie zieleni.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Organizacja zamawiającego, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zwanej dalej "ustawą Pzp"
W części: Wykonanie przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego
przy ul. Jana Pawła II 4 na Centrum Aktywizacji Społecznej.
wybrała ofertę Wykonawcy:
Meritum GB
ul. Jugowicka 8a
30-443 Kraków
Polska
Cena wynikająca oferty:
3 870 861.17

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów 100 (suma uzyskanych punktów w kryteriach: cena oferty i
kryteria poza cenowe).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty
1

Wykonawca
Meritum GB
Ul. Jugowicka 8a
30-443 Kraków
Polska

Liczba punktów w poszczególnych
kryteriach
Cena
60.00
Klasa odporności na
włamanie dla wszystkich
10.00
drzwi wejściowych do
budynku
Klasa odporności na
włamanie okien parteru (od
30.00
strony frontowej i od
podwórza

Suma
punktów

100.00

W części: Zagospodarowanie terenu tj. naprawa zabytkowego muru, dojścia i dojazd do budynku,
zagospodarowanie zieleni.
wybrała ofertę Wykonawcy:
Meritum GB
ul. Jugowicka 8a
30-443 Kraków
Polska
Cena wynikająca oferty:
45 916.50

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów 100 (suma uzyskanych punktów w kryteriach: cena oferty i
kryteria poza cenowe).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Nr oferty
1

Wykonawca
Meritum GB
Ul. Jugowicka 8a
30-443 Kraków
Polska

Liczba punktów w poszczególnych
kryteriach
Cena
60.00
Zaoferowana klasa kostki
brukowej

40.00

Suma
punktów

100.00

