
Numer sprawy: ZSO/P/3/2022                                                                       Kraków, dnia 14.11.2022r.                     


Zamawiający: 
Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego 
ul. Cechowa 57, 30-614 Kraków 
e-mail: zsodz1zamowienia@gmail.com
https://zsodz1.pl 
Telefon:  12 422-47-75
Zawiadomienie o wyborze  oferty jako drugiej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert, na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej parkingu wewnętrznego  wraz z wykonaniem podbudowy przy Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Cechowa 57.

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 w związku  z art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca, którego oferta została pierwotnie wybrana jako najkorzystniejsza - Firma Handlowo-Usługowa ,, YANNKO’’ Jan Biernat, ul. J. Kustronia 86, 30-433 Kraków, w mailu z dn. 13.11.2022r. poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców i wybrał ofertę:
Firma STAR Ewa Chmura, ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno
cena oferty 229 192,56zł
długość okresu gwarancji 60m-cy
jako najkorzystniejszą, gdyż uzyskała największą liczbę punktów po ponownym badaniu                                  i ocenie ofert.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta spełnia wszystkie warunki zawarte                                       w specyfikacji warunków zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze sposobem oceny ofert, kryteriami i ich wagami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 6 n/w ofert. 
Odrzucono 0 ofert i wykluczono 0 wykonawców.
L.p. Numer oferty
Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego oferta została otwarta
Punktacja w kryterium cena 
ryczałtowa brutto  95%;

Punktacja w kryterium długość okresu gwarancji 5%.


Punktacja łączna

1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
EUROCOMPLEX Łukasz Palus
ul. Widokowa 5, 32-067 Zalas
cena oferty 262 162,88zł  
długość okresu gwarancji 60m-cy


249,15


15


264,15

2
Firma STAR Ewa Chmura
ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno
cena oferty 229 192,56zł  
długość okresu gwarancji 60m-cy
  
285

15

300

3
Firma Handlowo-Usługowa                         ,, YANNKO’’ Jan Biernat
ul. J. Kustronia 86, 30-433 Kraków
cena oferty 199 789,37zł
długość okresu gwarancji 36m-cy


Wykonawca uchylił się od podpisania umowy

4
F.U.H STAR KOP KRZYSZTOF URBAŃCZYK
ul. Kościelna 1, 32-070 Czernichów
cena oferty 268 978,65zł 
długość okresu gwarancji 60m-cy

242,85

15

257,85

5
PERFEKT Przemysław Walczyk
Kryspinów 223, 32-060 Liszki
cena oferty 229 716,36zł
długość okresu gwarancji 60m-cy

284,34

15

299,34

6
SAMBUD Józef Paryl
Węgłówka 72, 32-412 Wiśniowa
cena oferty 318 637,01zł 
długość okresu gwarancji 60m-cy


204,99


15


219,99
 
Niniejszą informację przekazano Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dyrektor

Dorota Potoczny



















