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OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
ORAZ UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
tel. (018) 443-53-08, fax (018) 443-78-63
http://www.nowysacz.pl , e-mail: urzad@nowysacz.pl,
Informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz uniewaŜnieniu postępowania prowadzonego
w trybie przetargu ograniczonego o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na:

Przebudowę, modernizację i rozwój infrastruktury MOK –
Samorządowej Instytucji Kultury – realizacja w ramach zadania
„Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu Al.
Wolności 23”.
1.
2.

3.

ZłoŜonych ofert: 1, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Ceny złoŜonych ofert:
a) Oferta z najniŜszą ceną: 8 855 433,44 zł. brutto
b) Oferta z najwyŜszą ceną: 8 855 433,44 zł. brutto
Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

Konsorcjum:
P.P.H.U „ERBET” Sp. z o.o. – LIDER
ul. Węgierska 148 b
33-300 Nowy Sącz
MUSIC INFO Sp. z o.o.
ul. Madalińskiego 11A
30-303 Kraków
b) Cena wybranej oferty z VAT: 8 855 433,44 zł.
c) Uzasadnienie wyboru:
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4.

Zamawiający dokonał wyboru ofert w oparciu o kryteria: cena 80 %, ocena techniczna
20 %. Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, spełniająca
wszystkie wymogi Zamawiającego.
Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Numer
oferty

1.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Konsorcjum:
P.P.H.U „ERBET”
Sp. z o.o. – LIDER
ul. Węgierska 148 b
33-300 Nowy Sącz
MUSIC INFO Sp. z o.o.
ul. Madalińskiego 11A
30-303 Kraków

Liczba pkt w kryterium:
cena 80%

Liczba pkt w
kryterium: ocena
techniczna 20%

80,00 pkt

20,00 pkt

Razem

100,00 pkt

5. Na podst. art. 93 ust. 3 ustawy Zamawiający informuje, iŜ dokonał uniewaŜnienia
postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, gdyŜ cena najkorzystniejszej oferty
przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

PREZYDENT MIASTA
Nowego Sącza
Ryszard Nowak
.………………………………………
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)
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