Siedlęcin, 12 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w skrócie
upzp. (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont dachu dworu (oficyny)
przy wieży książęcej w Siedlęcinie (gm. Jeżów Sudecki) - etap III, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem nr 551750-N-2019 z dnia 2019-05-23 r.:
CZĘŚĆ 1. ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM REMONTU DACHU
1 - najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:
Pan Dariusz Niedośpiał prowadzący działalność pn. DARO-DACH, Siedlęcin, ul. Lwówecka 11,
58-508 Jelenia Góra
Uzasadnienie:
W oparciu o oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
ocenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ). Złożona oferta jest zgodna z treścią SIWZ, w ustalonym kryterium
otrzymała 100,00 punktów, a tym samym uznana została za ofertę najkorzystniejszą.
2 - nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównaniem zawierającym punktację wg kryterium oceny ofert: umowna cena - 100% = 100,00 pkt
Oferta nr 1 - 100,00 pkt
Pan Dariusz Niedośpiał prowadzący działalność pn. DARO-DACH, Siedlęcin, ul. Lwówecka 11,
58-508 Jelenia Góra
▪ umowna cena - 100,00 pkt
CZĘŚĆ 2. REKONSTRUKCJA STOLARKI OKIENNEJ W ODTWORZONYCH LUKARNACH
1 - najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:
Pan Maciej Sadocha prowadzący działalność pn. P.P.H.U. „Drewbud” Rębiszów 48, 59-630 Mirsk
Uzasadnienie:
W oparciu o oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
ocenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ). Złożona oferta jest zgodna z treścią SIWZ, w ustalonym kryterium
otrzymała 100,00 punktów, a tym samym uznana została za ofertę najkorzystniejszą,
2 - nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównaniem zawierającym punktację wg kryterium oceny ofert: umowna cena - 100% = 100,00 pkt
Oferta nr 2 - 100,00 pkt
Pan Maciej Sadocha prowadzący działalność pn. P.P.H.U. „Drewbud” Rębiszów 48, 59-630 Mirsk
▪ umowna cena - 100,00 pkt

Prezes Stowarzyszenia „Wieża Książęca w Siedlęcinie”
/-/ Przemysław Nocuń

