Mikołów, 31 lipca 2012

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Remont świetlicy szkolnej w Zespole Szkół nr 2 w Mikołowie-Borowej Wsi, Wymiana drzwi zewnętrznych,
wymiana opraw oświetleniowych w salach 11, 12, 13 i 14 w Zespole Szkół nr 3 w Mikołowie-Bujakowie
Część pierwsza
Remont świetlicy szkolnej w Zespole Szkół nr 2 w Mikołowie-Borowej Wsi ul. Gliwicka 299 polegający na
wyburzeniu części ścian celem zwiększenia powierzchni świetlicy, montaż nadproży stalowych, remontu
posadzki z wykonaniem wykładziny PCV , wymiany drzwi wewnętrznych, wymianie instalacji elektrycznej z
wymianą opraw oświetleniowych, wykonaniu lamperii z tynku żywicznego mozaikowego oraz malowaniu
pomieszczenia.
Część druga
Wymiana drzwi zewnętrznych w Zespole Szkół nr 3 w Mikołowie-Bujakowie ul. Szkolna 1 polegający na
demontażu starych drzwi aluminiowych i montaż nowych aluminiowych na profilu ciepłym szklonych szkłem
bezpiecznym wg szkicu wraz z wykonaniem obróbki tynkarskiej i malarskiej. Podane wymiary drzwi są
przybliżone i przed zamówieniem drzwi należy dokonać pomiaru z natury.
Część trzecia
Wymiana opraw oświetleniowych w salach 11, 12, 13 i 14 w Zespole Szkół nr 3 w Mikołowie-Bujakowie ul.
Szkolna 1 polegający na demontażu starych opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw
oświetleniowych świetlówkowych w nowych miejscach, przedłużenie instalacji oświetleniowej, wykonanie
pomiarów instalacji oświetleniowej i pomiarów natężenia oświetlenia w remontowanych salach z
opracowaniem stosownego protokołu z pomiarów.

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich informuje, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont świetlicy szkolnej
w Zespole Szkół nr 2 w Mikołowie-Borowej Wsi, Wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana
opraw oświetleniowych w salach 11, 12, 13 i 14 w Zespole Szkół nr 3 w Mikołowie-Bujakowie
Część pierwsza
Remont świetlicy szkolnej w Zespole Szkół nr 2 w Mikołowie-Borowej Wsi ul. Gliwicka 299
polegający na wyburzeniu części ścian celem zwiększenia powierzchni świetlicy, montaż
nadproży stalowych, remontu posadzki z wykonaniem wykładziny PCV , wymiany drzwi
wewnętrznych, wymianie instalacji elektrycznej z wymianą opraw oświetleniowych,
wykonaniu lamperii z tynku żywicznego mozaikowego oraz malowaniu pomieszczenia.
Część druga
Wymiana drzwi zewnętrznych w Zespole Szkół nr 3 w Mikołowie-Bujakowie ul. Szkolna 1
polegający na demontażu starych drzwi aluminiowych i montaż nowych aluminiowych na
profilu ciepłym szklonych szkłem bezpiecznym wg szkicu wraz z wykonaniem obróbki
tynkarskiej i malarskiej. Podane wymiary drzwi są przybliżone i przed zamówieniem drzwi
należy dokonać pomiaru z natury.
Część trzecia
Wymiana opraw oświetleniowych w salach 11, 12, 13 i 14 w Zespole Szkół nr 3 w MikołowieBujakowie ul. Szkolna 1 polegający na demontażu starych opraw oświetleniowych, montaż
nowych opraw oświetleniowych świetlówkowych w nowych miejscach, przedłużenie
instalacji oświetleniowej, wykonanie pomiarów instalacji oświetleniowej i pomiarów
natężenia oświetlenia w remontowanych salach z opracowaniem stosownego protokołu z
pomiarów.
do realizacji zamówienia wybrano oferty:

Część pierwsza
Remont świetlicy szkolnej w Zespole Szkół nr 2 w Mikołowie-Borowej Wsi ul. Gliwicka 299
polegający na wyburzeniu części ścian celem zwiększenia powierzchni świetlicy, montaż
nadproży stalowych, remontu posadzki z wykonaniem wykładziny PCV , wymiany drzwi
wewnętrznych, wymianie instalacji elektrycznej z wymianą opraw oświetleniowych,
wykonaniu lamperii z tynku żywicznego mozaikowego oraz malowaniu pomieszczenia.
3. Partnerbud Sp. z o.o.
48 963, 84 PLN
100%
43-190 Mikołow,
ul. Towarowa 11

Część druga
Wymiana drzwi zewnętrznych w Zespole Szkół nr 3 w Mikołowie-Bujakowie ul. Szkolna 1
polegający na demontażu starych drzwi aluminiowych i montaż nowych aluminiowych na
profilu ciepłym szklonych szkłem bezpiecznym wg szkicu wraz z wykonaniem obróbki
tynkarskiej i malarskiej. Podane wymiary drzwi są przybliżone i przed zamówieniem drzwi
należy dokonać pomiaru z natury.
Zamawiający unieważnił postępowanie ze względu na to, iż cena najtańszej oferty przekracza
kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację Zamówienia.
Część trzecia
Wymiana opraw oświetleniowych w salach 11, 12, 13 i 14 w Zespole Szkół nr 3 w MikołowieBujakowie ul. Szkolna 1 polegający na demontażu starych opraw oświetleniowych, montaż
nowych opraw oświetleniowych świetlówkowych w nowych miejscach, przedłużenie
instalacji oświetleniowej, wykonanie pomiarów instalacji oświetleniowej i pomiarów
natężenia oświetlenia w remontowanych salach z opracowaniem stosownego protokołu z
pomiarów.
1. Biuro Projektowo – Wykonawcze
Instalacje Elektryczne Michał Słupik
5448,90 PLN
100%
Ul. Kolonia 9A
44-246 Palowice

Oferty ww. Wykonawców zostały określone jako zgodne z wymaganiami SIWZ i uznane za
najkorzystniejsze, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych SIWZ, tj. Cena – 100 % i w
ocenie przyznano jej łącznie 100 punktów.
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją

Część pierwsza
Remont świetlicy szkolnej w Zespole Szkół nr 2 w Mikołowie-Borowej Wsi ul. Gliwicka 299
polegający na wyburzeniu części ścian celem zwiększenia powierzchni świetlicy, montaż
nadproży stalowych, remontu posadzki z wykonaniem wykładziny PCV , wymiany drzwi
wewnętrznych, wymianie instalacji elektrycznej z wymianą opraw oświetleniowych,
wykonaniu lamperii z tynku żywicznego mozaikowego oraz malowaniu pomieszczenia.
l.p. Wykonawca
2. Partnerbud Sp. z o.o.
43-190 Mikołow,
ul. Towarowa 11

Cena oferty brutto
48 963,84 PLN

Liczba punktów
100 %

Część druga
Wymiana drzwi zewnętrznych w Zespole Szkół nr 3 w Mikołowie-Bujakowie ul. Szkolna 1
polegający na demontażu starych drzwi aluminiowych i montaż nowych aluminiowych na
profilu ciepłym szklonych szkłem bezpiecznym wg szkicu wraz z wykonaniem obróbki
tynkarskiej i malarskiej. Podane wymiary drzwi są przybliżone i przed zamówieniem drzwi
należy dokonać pomiaru z natury.
l.p. Wykonawca
2. EKO-TERM Kłos Kazimierz
3.

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2 lok. 7
41-200 Sosnowiec
Partnerbud Sp. z o.o.
43-190 Mikołow,
ul. Towarowa 11

Cena oferty brutto

Liczba punktów

13530,00 PLN

-

13887,93 PLN

-

Część trzecia
Wymiana opraw oświetleniowych w salach 11, 12, 13 i 14 w Zespole Szkół nr 3 w MikołowieBujakowie ul. Szkolna 1 polegający na demontażu starych opraw oświetleniowych, montaż
nowych opraw oświetleniowych świetlówkowych w nowych miejscach, przedłużenie
instalacji oświetleniowej, wykonanie pomiarów instalacji oświetleniowej i pomiarów
natężenia oświetlenia w remontowanych salach z opracowaniem stosownego protokołu z
pomiarów.
l.p. Wykonawca
1. Biuro Projektowo – Wykonawcze

3.

Instalacje Elektryczne Michał Słupik
Ul. Kolonia 9A
44-246 Palowice
Partnerbud Sp. z o.o.
43-190 Mikołow,
ul. Towarowa 11

Cena oferty brutto

Liczba punktów

5448,90 PLN

100%

7691,19 PLN

71 %

