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Biuletyn Informacji Publicznej

Informacj a o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dzialajqc na podstawie art. 92 ust. 1

i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. I 843), zwanej dalej ustaw4 Pzp, informujg, 2e

w

o udzielenie zam6wienia publicznego. prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa parku
postEpowaniu

kieszonkowego przy ul. Parkowej 23 w Bialymstoku

- za najkorzystniejszq uznano ofertg

nr 2 Wykonawcy:

Przedsigbiorstwo Budownictwa Wodnego

,,HYDROS" Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza Sp. J,
ul. D4browskiego 28
15-950 Bialystok

Wykonawca spelnia warunki udzialu w postEpowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego
)r'

oferta oceniana wg. nastgpuj4cych k4,teri6w oceny ofert: cena ofertowa
realizacji

-

- 60%o, termin

40Yo, uzyskala l4cznie najwyZsz4 iloS6 100 punkt6w.

Cena najkorzystniejszej oferly przewyZsza kwotg, kt6r4 Zamawiaj 4cy przeznaczyl na
sfinansowanie zam6wienia,

ti.:

160 000,00

zl

brutto. lecz Zamawiajqcy posiada Srodki

finansowe na realizacj g zam6wienia za cenE ofertow4 z oferty naj korzystniej szej .

ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, tel. 85 869 6005, fax 85 869 6266, e-mail: sekretarial2@um.bialystok.pl
tnfolinia Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku tel. 85 879 79 79

Zestawienie zloZonych ofert w-raz z przyznan4 punktacj4 przedstawia poniZsza tabela:
Cena
tr

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

L

z
1

Miejski Krajobraz sp. z o.o.
ul. Okulickiego 30/23

384 990,00
134,75

05-500 Piaseczno

Przedsigbiorstwo
2.

J

skr6cenie terminu
o 4 tygodnie

z1

pkl

140

oferty
74.75 pkt

pktl

Budownictwa

Wodnego ,,HYDROS"
Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza Sp. J.
ul. D4browskiego 28
15-950 Bialystok
PROOGROD Olaf Gawryluk
ul. Kardynala Stefana Wyszyirskiego 14
l9- 100 Bielsk Podlaski

sk16cenie terminu
o 4 tygodnie

223 000,00 zl
/60 pkt/

140

byi

100

pkt

pktl

brak skr6cenia
ter]ninu

230 000-00 zl

Umowa w sprawie zam6wienia publicznego moZe
od przeslania niniejszej inlormacji.
Ponadto. informujE

Termin realizacji
/punhacja/

ofertowa
brutto lzl /
/punktacia/

Suma
punkt6w

zawarta po uptywie

o odzuceniu z postgpowania, oferty nr 3

Oferta
podlega
odrzuceni
u

5 dni

Wykonawcy

PROOGROD Olaf Gawryluk, ul. Kardynala Stefana Wyszyrlskiego 14, 19-100 Bielsk
Podlaski, poniewaz oferta nie byla zabezpieczona wadium.
Rachunek bankowy Zamawiajqcego zostal rznany kwot4 wadium w wysokoSci 3 400,00 zl

w dniu 08.01.2020 r. o godz. 12:26, tj. po uplywie terminu wskazanego w SIWZ jako termin
skiadania ofert

(tj. dzieh 08.01.2020 r. do godz. 09:45). Za

skuteczne wniesienie wadium

w pieni4dzu Zamawiaj4cy uwa2a wadium. kt6re do uplywu tego terminu znajdzie sig na
koncie Zamawiaj4cego. Zgodnie

z

art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp Zamaitaj1cy

zobowiqzany jest odrzucii ofertg. jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione

w spos6b nieprawidlowy.
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