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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający:
1)
2)
3)
4)
5)

pełna nazwa Zamawiającego:
kod, miejscowość województwo:
ulica, nr domu:
nr tel., faks:
e-mail:

Miasto Zielona Góra
65-424 Zielona Góra, Lubuskie
Podgórna 22
tel. (+48) 68 45 64 100, faks (+48) 68 45 64 455
zamowienia@um.zielona-gora.pl

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
1) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 5.548.000,00 euro pn.:
Program budowy miejsc parkingowych etap Ia w ramach zadania: „Program budowy miejsc
parkingowych w Zielonej Górze” .
2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra;
3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):;
. - 45233140-2 - roboty drogowe
- 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
4) rodzaj zamówienia – robota budowlana.
3.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
firma: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego KAMBUD Sp. z o.o. Sp.k.
kod, miejscowość: 67-100 Nowa Sól;
ulica, nr domu, nr pokoju: Wyspiańskiego 22;
cena oferty z VAT: 3.232.911,17 zł;
ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”: 60,00 pkt;
ilość punktów przyznanych w kryterium „gwarancja”: 0,00 pkt;
łączna ilość punktów: 60,00 pkt;

4. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów (60,00 pkt) w oparciu
o kryterium wyboru i oceny ofert:
„cena” - 60 %
„gwarancja” – 40 %
5. Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:
1)
-

oferta nr 1 złożona przez:
firma: Inwestycyjna Grupa Budowlana Sp. z o.o.
kod, miejscowość: 41-206 Sosnowiec;
ulica, nr domu, nr pokoju: Żytnia 13;
łączna ilość punktów:- na podstawie art. 89.ust. 1 pkt 7a ustawy pzp oferta została odrzucona
w związku z tym iż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą, o której mowa w art. 85 ust.2 pzp
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2)
-

oferta nr 2 złożona przez :
firma: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego KAMBUD Sp. z o.o. Sp.k.
kod, miejscowość: 67-100 Nowa Sól;
ulica, nr domu, nr pokoju: Wyspiańskiego 22;
cena oferty z VAT: 3.232.911,17 zł;
ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”: 60,00 pkt;
ilość punktów przyznanych w kryterium „gwarancja”: 0,00 pkt;
łączna ilość punktów: 60,00 pkt.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
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