Nr sprawy: ZZP.271.878.2017

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
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 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
pn:

Dostawa urządzeń zabawowych do zamontowania na placu zabaw zarządzanym przez Urząd
Miasta Nowego Sącza w ramach zadania pn.: „Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw
w dzielnicy Helena”
1. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono 0 ofert.
2. Ceny złożonych ofert:
a) Oferta z najniższą ceną: 45 864,73 zł brutto
b) Oferta z najwyższą ceną: 70 245,34 zł brutto
3. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
BUGLO PLACE ZABAW Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
b) Cena wybranej oferty z VAT: 45 864,73 zł.
c)

Wydłużenie gwarancji o kolejne 2 lata.

d) Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria:
− Cena - 60 %
− Wydłużenie gwarancji o kolejne max. 4 lata – 40 %
Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) 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:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
cena
60%

Liczba pkt
w kryterium
wydłużenie gwarancji o
kolejne max. 4 lata - 40%

Razem

1

FIOR Sp. z o.o.
ul. Odkrywców 1-3/5
53-212 Wrocław

39,18 pkt

40 pkt

79,18 pkt

2

BUGLO PLACE ZABAW
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin

60 pkt

20 pkt

80 pkt

ZASTĘPCA PREZYDENTA
(-) Jerzy Gwiżdż
…………………………………………………………
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

