ZO/2605/10/2017

Głuszyca, 07.11.2017 r.

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR ZO/2605/10/2017
1. Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów Getta Nr 10 w Głuszycy, 58-340 Głuszyca
reprezentowana przez Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy.
2. Przedmiot zamówienia:
Odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Getta 10
w Głuszycy.
3. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego.
W dniu 20.10.2017 r. zaproszono do udziału w postępowaniu wykonawców poprzez rozpoznanie
ceny w formie telefonicznej/przekazanie formularza zapytania/ogłoszenie na stronie internetowej
ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy*.
Oferty cenowe należało złożyć do dnia 03.11.2017 r. do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.11.2017 r. o godz. 09:00
4. Kryterium oceny ofert.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
➢ Cena – waga kryterium 90 pkt.
Dla kryterium Cena, według wzoru K = Cn/Co * 100 %
gdzie:
Cn – cena najniższa z ocenianych ofert ( brutto)
Co – cena ocenianej oferty ( brutto).
➢ Okres gwarancji – waga kryterium 10 pkt.
Dla kryterium Okres gwarancji, według wzoru G = Go/Gn * 10 %
gdzie:
Go – okres gwarancji ocenianej oferty w miesiącach
Gn – okres gwarancji z najdłuższym okresem z ocenianych ofert ( do oceny zostanie przyjęty
maksymalny okres 60 miesięcy).
Końcowa ocena Ko wynikać będzie z sumy ocen częściowych określonych i równać się będzie
Ko = K +G.

5. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego oraz ich ocena:

L.p.

Nazwa i adres
oferenta

Data
wpłynięcia
oferty

1

PPHU I Kosztorysowanie
Robót Budowlanych
Przemysław Trubowicz
ul. Kłodzka 31/7
58-340 Głuszyca
NIP 885-105-72-63

02.11.2017 r.

Cena ofertowa
(netto)

Cena ofertowa
(brutto)

160 283,79 zł

173 106,49 zł

Okres
gwarancji

Liczba
punktó
w
(Ko)

60 m-cy

100

6. Oświadczenia:
Na etapie realizacji postępowania Wykonawcy złożyli stosowne oświadczenia, w tym o braku
powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
7. Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu:
Oferenci wymienieni w ust. 5 spełniają wymagane warunki.
8. Wyniki postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu wybrano oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę:
PPHU I Kosztorysowanie Robót Budowlanych Przemysław Trubowicz, ul. Kłodzka 31/7, 58-340 Głuszyca,
NIP 885-105-72-63

9. Załączniki do protokołu:
1. Złożona oferta.
2. Oświadczenie Zamawiającego o braku powiązań z wykonawcą.

Zatwierdzam:

Podpis Prezesa Zarządu

