Nr sprawy: BPM.ZZP.271.424.2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający Miasto Nowy Sącz, 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 i unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (j. t.: Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z poźn. zm.) pn:

Remont pomieszczeń łazienek, ubikacji oraz pomieszczenia pań
sprzątających w budynku ZPKZ Zamenhofa 1 w Nowym Sączu
1. Złożonych ofert: 4, z czego odrzucono 0 ofert.
2. Ceny złożonych ofert:
a) Oferta z najniższą ceną: 93 690,11 zł brutto,
b) Oferta z najwyższą ceną: 106 815,12 zł brutto.
3. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:

a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
Usługi Remontowo-Budowlane „URBUD”
Krystian Uryga
Łęka 77
33-322 Korzenna

b) Cena wybranej oferty z VAT: 93 690,11 zł brutto
c) Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium cena 100 %. Jest to oferta
najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, spełniająca wszystkie wymogi
Zamawiającego.
4. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

L.p.

Nr
oferty

1

3

2

4

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Usługi Remontowo-Budowlane „URBUD”
Krystian Uryga
Łęka 77, 33-322 Korzenna
Usługi Remontowo-Budowlane
Adam Sułkowski
ul. Bandurskiego 13 a
33-340 Stary Sącz

Liczba pkt
w kryterium
cena 100%

Razem

100 pkt

100 pkt

97,65 pkt

97,65 pkt

5.

3

1

4

2

F.H.U. KRUCZEK
Wojciech Kruczek
ul. Kołłątaja 18/13
33-300 Nowy Sącz
KOMTECH Piotr Martuszewski
ul. Barbackiego 15
33-300 Nowy Sącz

96,40 pkt

96,40 pkt

87,71 pkt

87,71 pkt

Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania:
a) Przyczyną unieważnienia przedmiotowego postępowania jest fakt, iż wpłynęły oferty,
których ceny przewyższają kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
b) Ponadto Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia do najniższej ceny oferty.
c) Powyższe wyczerpuje przesłankę dokonania obligatoryjnej czynności unieważnienia
postępowania, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
(-) Jerzy Gwiżdż
27.07.2012r.
......................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

