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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.

Miasto Zielona Góra- Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
NIP: 973-100-74-58
REGON: 970770178

2.
1)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 5.548.000 euro pn.
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły na potrzeby prowadzenia
warsztatów szkolnych” - Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej
Górze”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w
ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój
infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT”;
miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra;
oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod:
45000000 - 7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody:
71000000 - 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
45210000 - 2 Roboty budowlane w zakresie budynków,
45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę,
45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45421000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45310000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45330000 - 9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne,
45331000 - 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych , klimatyzacyjnych,
45400000 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71420000- 8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu,
71248000 - 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.

4)

rodzaj zamówienia: robota budowlana.

3.

Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
firma: PW DGA Jakub Dygas;

2)
3)
−

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
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kod, miejscowość: 65-169 Zielona Góra;
ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Szwajcarska 9;
cena wybranej oferty z VAT: 1.690.000,00 zł;
ilość punktów przyznanych w kryterium: „cena” – 60,00 pkt;
ilość punktów przyznanych w kryterium: „okres gwarancji jakości i rękojmi ”- 20,00 pkt;
ilość punktów przyznanych w kryterium” „ doświadczenie projektanta branży architektonicznej”8,00 pkt;
− ilość punktów przyznanych w kryterium doświadczenie projektanta branży konstrukcyjnobudowlanej”- 8,00 pkt;
− ilość punktów przyznanych w kryterium doświadczenie kierownika budowy”- 4,00 pkt;
− łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

4.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie pzp, a zawartym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i uzyskała najwyższą liczbę punktów –
sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G” + „DPBA” + „DPBKB” + „DKB”– 100,00 pkt,
w oparciu o kryteria: cena „C”- 60%; okres gwarancji jakości i rękojmi „G” – 20%,
doświadczenie projektanta branży architektonicznej ”DPBA”- 8%, doświadczenie projektanta
branży konstrukcyjno- budowlanej ”DPBKB”- 8% oraz doświadczenie kierownika budowy
”DKB”- 4% .

5.

Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

1)

oferta nr 1 złożona przez:
firma: PW DGA Jakub Dygas;
kod, miejscowość: 65-169 Zielona Góra;
ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Szwajcarska 9;
cena wybranej oferty z VAT: 1.690.000,00 zł;
ilość punktów przyznanych w kryterium: „cena” – 60,00 pkt;
ilość punktów przyznanych w kryterium: „okres gwarancji jakości i rękojmi ”- 20,00 pkt;
ilość punktów przyznanych w kryterium” „ doświadczenie projektanta branży architektonicznej”8,00 pkt;
ilość punktów przyznanych w kryterium doświadczenie projektanta branży konstrukcyjnobudowlanej”- 8,00 pkt;
ilość punktów przyznanych w kryterium doświadczenie kierownika budowy”- 4,00 pkt;
łączna ilość punktów: 100,00 pkt.
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oferta nr 2 złożona przez firmę:
firma IZOTECH Józef Modrzyk;
kod, miejscowość: 66-100 Sulechów;
ulica, nr domu, nr pokoju: , ul. Krośnieńska 1;
cena wybranej oferty z VAT: 1.782.270,00 zł;
oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy pzp, gdyż Wykonawca nie wyraził
zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Wioleta Haręźlak
Zastępca Prezydenta

……………………………
imię, nazwisko
i podpis osoby uprawnionej

Biuro Zamówień Publicznych
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