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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 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm ) pn.:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania pn. „Zapewnienie dostaw ciepła dla Katolickiego
Niepublicznego Przedszkola im. Ojca Pio przy ul. Węgierskiej 216 w Nowym Sączu.”
1. Złożonych ofert: 3, z czego odrzucono 1 ofertę.
2. Ceny złożonych ofert (w tym odrzuconych):
a) Oferta z najniższą ceną: 12 177 zł brutto,
b) Oferta z najwyższą ceną: 14 883 zł brutto.
3. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:

a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
Jarosława Pierzchawki
Core Matic Jarosław Pierzchawka
ul. Lipowa 12, 44-100 Gliwice

b) Cena wybranej oferty z VAT: 12 177 zł
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.
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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.

5.

Numer
oferty

1

2

2

1

3

3

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Jarosław Pierzchawka, Core Matic Jarosław
Pierzchawka
ul. Lipowa 12, 44-100 Gliwice
Bogdan Kmak, Firma Usługowo Handlowa „DIMATERM” Bogdan Kmak
ul. Grunwaldzka 177e, 33-300 Nowy Sącz
Stanisław Gorczowski AS-GOR s.c. Stanisław
Gorczowski,
Łukasz Gorczowski AS-GOR s.c Łukasz Gorczowski,
Anna Konieczny AKON Anna Konieczny
Plac Targowy 13, 43-200 Pszczyna

Liczba pkt
w kryterium
cena 100%

Razem

100 pkt

100 pkt

84,62 pkt

84,62 pkt

Nie dotyczy

Nie dotyczy

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

czynności

unieważnienia

ZASTĘPCA PREZYDENTA
(-) Jerzy Gwiżdż
05.05.2014r.
............................................................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
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