Egz. Nr 1
Malbork, dnia 06.08.2015

Wszyscy zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/84/VII/2015/MS.
Nazwa zadania: Naprawa stolarki okiennej w budynkach administrowanych przez Jednostkę Wojskową
1128 Malbork na lotnisku wojskowym w Królewie Malborskim oraz na kompleksie przy ulicy 17 Marca
20 w Malborku.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że
w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną
przez Wykonawcę:
DIMIX Waldemar Kopka S.J.
ul. Daleka 117
82 – 200 Malbork
Wartość: 60 434,82zł
Gwarancja/rękojmia: 3 lata
Razem: 93 pkt

90 pkt
3 pkt

Uzasadnienie prawne: art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne: oferta spełniły wymagania zawarte w specyfikacji istotnych 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 oferty (najniższa cena i gwarancja/rękojmia),
wykonawca spełnił postawione warunki udziału w postępowaniu.
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31.07.2015 wpłynęły 2 oferty:
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na zadanie: 56 272,50zł brutto
Wartość brutto oferty/pkt
OFERTA WYKONAWCA
gwarancja/rękojmia/pkt

1

DIMIX Waldemar Kopka S.J.
ul. Daleka 117
82 – 200 Malbork

60 434,82zł/90 pkt
3 lata/ 3 pkt
Razem: 93 pkt

2

Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo
ul. Bursaki 18
20 – 150 Lublin

70 927,34zł/ 76,68 pkt
3 lata/ 3 pkt
Razem: 79,68 pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
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że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że
podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich
formalności.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie,
Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym
postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179
do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)
DOWÓDCA
………………………………

Wykonano w 1 egz.:
Egz. Nr 1 – ad acta (T:11/13) (BC)
Wykonała: A. Halama 31.07.2015r. (tel. 261 536 707)
Dostęp do dokumentu: sekcja zamówień Publicznych

Strona 2 z 2

