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Dotyczy:

Myślenice, dnia 23 sierpnia 2018 r.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Wykonanie aranżacji wystawy w
budynku Muzeum Niepodległości w Myślenicach” ( nr ref. MNM.271.2.2018).
Zawiadomienie o wyniku postępowania – wybór oferty najkorzystniejszej.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm. – dalej jako ustawa pzp) Zamawiający informuje, że w postępowaniu
przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Wykonanie
aranżacji wystawy w budynku Muzeum Niepodległości w Myślenicach” ( nr ref. MNM.271.2.2018).
Wybrana została:
1.

Oferta najkorzystniejsza:

numer oferty:

1

firma (nazwa):

Konsorcjum firm:
1) Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka
Jawna – lider Nieznanowice 50, 32-420 Gdów oraz
2) INSTBUD Sp. z o.o. – partner, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów,

cena brutto:

1.153.000,00 zł,

termin wykonania:

do dnia 20 września 2018

gwarancja i rękojmia:

60 miesięcy
Uzasadnienie:

W toku postępowania złożona została jedna oferta. Po przeprowadzeniu oceny oferty wraz z załączonymi do
niej oświadczeniami, pod względem ich zgodności z treścią ogłoszonego postępowania oraz poprawności
złożenia, po wezwaniu Wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia
oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu dokonano ostatecznego wyliczenia punktacji dla oferty,
w ramach kolejnych kryteriów wskazanych i ocenianych na z zasadach uwidocznionych w pkt 26 cz. I SIWZ –
Instrukcja dla Wykonawców (IDW), a ostateczna punktacja przedstawia się następująco:
l.p.

1.

Wykonawca/ofert nr

Konsorcjum firm:
Firma Handlowo-Usługowa
INSTBUD Stanisław Boguta
Spółka Jawna – lider
Nieznanowice 50, 32-420
Gdów, INSTBUD Sp. z o.o. –
partner, Nieznanowice 50,
32-420 Gdów

liczba punktów

Okres gwarancji i
rękojmi

w kryterium
cena

liczba punktów
w kryterium
doświadczenie
kierownika budowy

60,00 pkt

0 pkt

0 pkt

łączna
punktów

60,00 pkt

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
3. W postępowaniu nie odrzucono ofert
4. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

liczba

