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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.

2.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 110, faks: (+48) 68 45 64 455
NIP: 973 100 74 58
REGON: 970770178
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
1) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 221.000 euro na:
Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn: Program budowy miejsc
parkingowych etap I a 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):
71247000–1– Nadzór nad robotami budowlanymi (główny kod).
45111220-6 - Badania, dokumentacja ,nadzór konserwatorski i archeologiczny (dodatkowy
kod)
4) rodzaj zamówienia: usługa.

3.

1)
2)
3)
4)

Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
- Firma: Comproject Artur Fiedot,
- kod, miejscowość: 65-794 Zielona Góra,
- ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Leśna 17
cena wybranej oferty z VAT: 89.790,00 zł,
ilość punktów przyznanych w kryterium: „cena” (C) – 60,00 pkt,
ilość punktów przyznanych w kryterium: „doświadczenie inspektora nadzoru” (D) - 40,00 pkt ,
łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

4.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
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” + „D”– 100,00 pkt, w tym w kryterium: „C”- 60,00 pkt,
w kryterium „D” – 40,00 pkt.

5.

Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:
- oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński,
ul. Dekoracyjna 3 P5/2, 65-722 Zielona Góra, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy pzp, gdyż zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy pzp zwrócił się pismem z dnia 10 września br. do
Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość
zaproponowanej oferty. Do wyznaczonego na odpowiedź terminu, tj. do 13 września 2018 r.
Wykonawca nie złożył wymaganych wyjaśnień.
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- oferta nr 2 złożona przez:
Firma: Comproject Artur Fiedot,
1) kod, miejscowość: 65-794 Zielona Góra
2) ulica, nr domu, nr pokoju: Leśna 17
3) cena oferty z VAT: 89.790,00 zł;
4) ilość punktów przyznanych w kryterium: „cena” (C) – 60,00 pkt;
5) ilość punktów przyznanych w kryterium: „doświadczenie inspektora nadzoru” (D) - 40,00 pkt,
6) łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta
…………………………….
imię, nazwisko
i podpis osoby uprawnionej
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