Nr sprawy: ZZP.271.935.2018

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH
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 zakresie Zadania I w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) pn:

Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego –
aktualizacja opłat – Zadanie I, II.
Zadanie I
1. Złożonych ofert: 3, z czego odrzucono 1 ofertę.
a) Oferta z najniższą ceną:

6 900,00 zł brutto

b) Oferta z najwyższą ceną: 12 672,00 zł brutto
2. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
Kornelia Filek
prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą:

FILEK NIERUCHOMOŚCI
ul. Kolejowa 28
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Cena wybranej oferty z VAT: 6 900,00 zł brutto
b) Skrócenie terminu wykonania zamówienia: Etap I - 5 dni, Etap II - 5 dni.
c) Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria:
- Cena - 60 %,
- Skrócenie terminu wykonania zamówienia - 40 %.
Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy, spełniająca wszystkie
wymogi Zamawiającego.

3.

Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Lp.

1

Kornelia Filek
ul. Kolejowa 28
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

2

KANCELARIA RZECZOZNAWCY
MAJĄTKOWEGO
Krzysztof Sowiński
ul. Prof. Bartla 19 G/49
30-389 Kraków

3

B&B Biuro Obsługi
Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Jamnica 13
33-300 Nowy Sącz

Liczba pkt
w kryterium
cena - 60%

Liczba pkt
w kryterium
Skrócenie terminu
wykonania
zamówienia -40%

60 pkt

40 pkt

100 pkt

32,67 pkt

40 pkt

72,67 pkt

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Razem

4.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) ustawy Zamawiający informuje, iż nie wykluczył z udziału
w postępowaniu żadnego z Wykonawców.

5.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy Zamawiający informuje, iż odrzucił ofertę Wykonawcy:
B&B Biuro Obsługi Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Jamnica 13
33-300 Nowy Sącz
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4) ustawy Zamawiający odrzucił ofertę ww. Wykonawcy złożoną na
przedmiotowe zamówienie, ponieważ Wykonawca nie ustosunkował się do pisemnego wezwania
Zamawiającego w przedmiocie złożenia wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie, która
wydała się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (wezwanie
wystosowane w oparciu o art. 90 ust. 1 ustawy).

Zadanie II
1.

Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono 1 ofertę.
a) Oferta z najniższą ceną:

800,00 zł brutto

b) Oferta z najwyższą ceną: 1 500,00 zł brutto
2.

Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a)

Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

Krzysztof Sowiński
prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą:

KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO
Krzysztof Sowiński
ul. Prof. Bartla 19 G/49
30-389 Kraków

Cena wybranej oferty z VAT: 800,00 zł brutto
b)

Skrócenie terminu wykonania zamówienia: 10 dni

c)

Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria:
- Cena - 60 %,
- Skrócenie terminu wykonania zamówienia - 40 %.
Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy, spełniająca wszystkie
wymogi Zamawiającego.

3.

Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Lp.

1

2

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
KANCELARIA RZECZOZNAWCY
MAJĄTKOWEGO
Krzysztof Sowiński
ul. Prof. Bartla 19 G/49
30-389 Kraków
Kornelia Filek
ul. Kolejowa 28
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Liczba pkt
w kryterium
cena - 60%

Liczba pkt
w kryterium
Skrócenie terminu
wykonania
zamówienia -40%

60 pkt

40 pkt

100 pkt

32,67 pkt

40 pkt

72,67 pkt

Razem

4.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) ustawy Zamawiający informuje, iż nie wykluczył z udziału
w postępowaniu żadnego z Wykonawców.

5.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy Zamawiający informuje, iż nie odrzucił oferty żadnego
z Wykonawców.

PREZYDENT MIASTA
Nowego Sącza
(-) Ryszard Nowak
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

