Czechowice – Dziedzice, dnia 04.06.2020 r.
ZP. 271.12.2020
ZP.KW.00223.2020

WYKONAWCY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuję, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zadanie
pod nazwą: „Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach –
Dziedzicach”.
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:
AKCES BK Sp. z o.o.
ul. Zielona 11
43 – 502 Czechowice – Dziedzice
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Oferta została sporządzona prawidłowo, Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega wykluczeniu. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oferta
uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert – opisanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia Dział XIV - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp oraz SIWZ Dział XIV - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów, na podstawie informacji w zakresie
kryteriów podanych przez Wykonawców w złożonych ofertach, Zamawiający przyznał następującą
punktację:
Kryteria oceny ofert zgodne z SIWZ
Łączna
liczba
punktów

Cena
(60 pkt)

Jakość
(30 pkt)

Czas naprawy usterek
(wad) w pracy urządzeń
zgłoszonych przez
Użytkownika obiektu
(10 pkt)

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe
„LEBEX” inż. Leszek Beniuk
ul. Komorowicka 43a
43 – 300 Bielsko – Biała

37,41 pkt

30 pkt

10 pkt

77,41 pkt

2.

AKCES BK Sp. z o.o.
ul. Zielona 11
43 – 502 Czechowice – Dziedzice

60 pkt

30 pkt

10 pkt

100 pkt

Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

3.

PUCHAŁKA Sp. z o.o.
ul. Platynowa 4
43 – 200 Pszczyna

45,58 pkt

30 pkt

10 pkt

85,58 pkt

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców i nie odrzucono żadnej ze
złożonych ofert.

Pismo otrzymują:
- Strona internetowa Zamawiającego www.bip.czechowice-dziedzice.pl
- Wykonawcy
- A/a
Oprac.: A. Draszczyk

