
oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.94.2022
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Budowa systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości przy odśnieżaniu
dachu krytej pływalni Mewa w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj(1)"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Sundoor Tech Sp. z o.o.
Kurta Aldera 44, 41-506 Chorzów z ceną 86 100,00 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach
zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.10.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty.
Zamawiający dokonał badania i oceny ofert, a następnie:
W dniu 27.10.2022 r. wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca terminowo złożył dokumenty wymienione w wezwaniu.
Zamawiający całość dokumentacji Wykonawcy, który złożył ofertę nr 2 uznał za potwierdzającą spełnienie warunków
udziału w postępowaniu i potwierdzającą brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Oferta jest zgodna z ustawą
Prawo zamówień publicznych, warunkami zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny
ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający zastosował poniższe kryteria oceny:
1) cena - 60%.
2) okres gwarancji i rękojmi - 40%.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  Liczba pkt
w kryterium cena

Liczba pkt
w kryterium

gwarancja i rękojmia

Łączna
punktacja

1.

OFERTA NR 1
PPUH DOM-GAZ KRZYSZTOF PIASZCZYK
RZĄSAWSKA 13,
42-209 CZĘSTOCHOWA

32,56 40,00 72,56

2.

OFERTA NR 2
Sundoor Tech Sp. z o.o.
Kurta Aldera 44,
41-506 Chorzów

60,00 24,00 84,00

3.

OFERTA NR 3
TOPO Mateusz Potaczek
Tadeusza Szafrana 5c/32,
30-363 Kraków

42,86 24,00 66,86

Specjalista

04-11-2022 r. Adam Bicz
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

04-11-2022 r. Tadeusz Mazur
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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