BZP.271.68.2019

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 2019r. poz. 1843)
pn:

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Grabowej w Nowym Sączu
1. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono 0 ofert.
2. Ceny złożonych ofert:
a) Oferta z najniższą ceną: 26 752,50 zł brutto
b) Oferta z najwyższą ceną: 28 644,37 zł brutto
3. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
Mieczysław Poręba
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą:

F.H.U.P. ,,ELEKTRA” Mieczysław Poręba
ul. Promienna 36 A
33-300 Nowy Sącz
b) Cena wybranej oferty z VAT: 26 752,50 zł
c) Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi – o 1 rok.
d) Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria:
- cena - 60 %,
- wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi – 40%.
Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy, spełniająca wszystkie
wymogi Zamawiającego.
4. Zamawiający wskazuje nazwę (firmy), siedzibę i adres wykonawcy, który złożył ofertę, a także
punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Lp.

Nr oferty

1

2

2

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy
Mieczysław Poręba prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą:
F.H.U.P ,,ELEKTRA” Mieczysław Poręba
ul. Promienna 36 A
33-300 Nowy Sącz
Kamil Jasiński prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą:

Firma Elektryczna i Teletechniczna
Kamil Jasiński
Przydonica 48
33-318 Gródek nad Dunajcem

Liczba pkt
w
kryterium
cena - 60%

Liczba pkt
w kryterium
wydłużenie
okresu gwarancji
i rękojmi – 40%

60 pkt

40 pkt

100 pkt

56,04 pkt

40 pkt

96,04 pkt

Razem

PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA
(-) Ludomir Handzel
………………………………………….…………..
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

