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Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa parku
kieszonkowego przy ul. Parkowej 23 w Białymstoku
- za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego
„HYDROS” Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza Sp. J.
ul. Dąbrowskiego 28
15-950 Białystok
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego
oferta oceniana wg. następujących kryteriów oceny ofert: cena ofertowa - 60%, termin
realizacji – 40%, uzyskała łącznie najwyższą ilość 100 punktów.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia, tj.: 160 000,00 zł brutto, lecz Zamawiający posiada środki
finansowe na realizację zamówienia za cenę ofertową z oferty najkorzystniejszej.

ofertyNr

Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją przedstawia poniższa tabela:

1.
2.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Miejski Krajobraz sp. z o.o.
ul. Okulickiego 30/23
05-500 Piaseczno
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Wodnego „HYDROS”
Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza Sp. J.

Cena
ofertowa
brutto /zł /
/punktacja/
384 990,00 zł
/34,75 pkt/
223 000,00 zł
/60 pkt/

Termin realizacji
/punktacja/
skrócenie terminu
o 4 tygodnie
/40 pkt/
skrócenie terminu
o 4 tygodnie

Suma
punktów
oferty
74,75 pkt
100 pkt

3.

ul. Dąbrowskiego 28
15-950 Białystok
PROOGRÓD Olaf Gawryluk
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14
19-100 Bielsk Podlaski

/40 pkt/
230 000,00 zł

brak skrócenia
terminu

Oferta
podlega
odrzuceniu

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni
od przesłania niniejszej informacji.
Ponadto, informuję o odrzuceniu z postępowania, oferty nr 3 Wykonawcy
PROOGRÓD Olaf Gawryluk, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, 19-100 Bielsk
Podlaski, ponieważ oferta nie była zabezpieczona wadium.
Rachunek bankowy Zamawiającego został uznany kwotą wadium w wysokości 3 400,00 zł
w dniu 08.01.2020 r. o godz. 12:26, tj. po upływie terminu wskazanego w SIWZ jako termin
składania ofert (tj. dzień 08.01.2020 r. do godz. 09:45). Za skuteczne wniesienie wadium
w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do upływu tego terminu znajdzie się na
koncie Zamawiającego. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp Zamawiający
zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione
w sposób nieprawidłowy.
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Rafał Rudnicki
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