Warszawa, dnia 01.07.2021 r.

Znak sprawy: STM-ZP.271.2.2021

Wykonawcy postępowania

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
polegające na zagospodarowaniu terenu wokół Centrum EdukacyjnoTurystycznego - etap IV na terenie Stacji Muzeum w Sochaczewie (znak sprawy:
STM-ZP.271.2.2021).
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty
budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu wokół Centrum EdukacyjnoTurystycznego - etap IV na terenie Stacji Muzeum w Sochaczewie (znak sprawy:
STM-ZP.271.2.2021), jako najkorzystniejsza, została wybrana oferta firmy P.P.H.U.
SOCHBUD S.C. Oktawian Grzeszczak, Krystian Nowicki z siedzibą przy ulicy Polnej 7,
96-500 Sochaczew.
Uzasadnienie:
W związku z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, Oferta Nr 2 spełnia wymagania określone w SWZ
i nie podlega odrzuceniu, natomiast Wykonawca potwierdził, że spełnia warunki udziału
w Postępowaniu oraz jego oferta zdobyła najwyższą łączną liczbę punktów w ustalonych
kryteriach oceny ofert.
W załączeniu Zamawiający podaje dane Wykonawców, którzy złożyli oferty na powyższe
postępowanie wraz z punktacją przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację.
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Punktacja przyznana oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Ilość przyznanych punktów w kryterium oceny ofert:
Numer
oferty

Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba
lub miejsce prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejsce zamieszkania
wykonawcy, którego oferta została otwarta

Cena oferty (C)

Okres gwarancji
(OG)

Termin realizacji
zamówienia (TR)

Całkowita liczba
uzyskanych
punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
"PROBUD" s.c.
Sławomir Zbińkowski, Barbara Zbińkowska
Władysławów 11A
96-500 Sochaczew

45,99

30,00

0,00

75,99

2

P.P.H.U. SOCHBUD S.C.
Oktawian Grzeszczak, Krystian Nowicki
ul. Polna 7
96-500 Sochaczew

60,00

30,00

10,00

100,00

