Olsztyn, dnia 22.10.2018r

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania znak ZC/P/1/2018 na: wykonanie robót adaptacyjnych w budynku przedszkola w
ramach projektu pn. „Kalejdoskop dziecięcych kompetencji i marzeń” Postępowanie prowadzone w
rozeznania rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający działając na podstawie §XI ust.1 i 2 Zapytania Cenowego zwanego dalej „ZC” informuje, że
w dniu 18.01.2018r dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie
robót adaptacyjnych w budynku przedszkola w ramach projektu pn. „Kalejdoskop dziecięcych
kompetencji i marzeń”. Postępowanie znak ZC/P/1/2018 prowadzone w trybie rozeznania rynku określonego
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia
19.07.2017.
Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej: oferty nr 1 złożonej przez Mikar Karol
Miller, Ul. Partyzantów 71, 10-402 Olsztyn. Wybrana oferta zawiera cenę ryczałtową brutto tj. 58.827,05 zł,
oferowany gwarancji i rękojmi - 12 miesięcy. Oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt, a w
związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w ZC kryteriów za ofertę
najkorzystniejszą na realizację zamówienia. Oferta w kryterium cena (90%) - uzyskała: 90,00 pkt, w kryterium
okres gwarancji i rękojmi (10%) - 10,00 pkt, Łącznie w we wszystkich kryteriach: 100,00 pkt.

Nazwa i adres wykonawcy

Oferta Nr 1 – Mikar Karol Miller, Ul. Partyzantów
71, 10-402 Olsztyn, oferta złożona dnia
18.10.2018r., godz 11.00:
a) oferowana cena brutto: 58.827,05 zł
b) oferowany okres gwarancji i rękojmi - 12
miesięcy
Oferta Nr 2 – KAEF Krzysztof Filipiak, Dorotowo
43, 11-034 Stawiguda, oferta złożona dnia
12.10.2018r., godz 11.46:
a) oferowana cena brutto: 61.256,13 zł
b) oferowany okres gwarancji i rękojmi - 12
miesięcy

KRYTERIUM I
CENA (waga 90%)
zostanie obliczona wg
następującego wzoru: C = (Co:
Cb) x 90 pkt, gdzie:
C - ilość punktów badanej
oferty w kryterium „Cena”
Co - cena oferty najniższej
spośród zaproponowanych w
ofertach
Cb - cena oferty badanej

KRYTERIUM II
„Okres gwarancji i rękojmi” (Ogr) - (waga 10%) zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do
najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane
roboty budowlane oraz urządzenia zamontowane lub
dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia
przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż
minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 12
miesięcy wg poniższego wzoru:
Ogr =(Gro: Grn) x 10 pkt, gdzie:
Ogr- ilość punktów badanej oferty w kryterium „Okres
gwarancji i rękojmi”
Gro - okres gwarancji i rękojmi oferty badanej
Grn - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi podany w
ofertach

Suma
punktów
(Kryterium
I +II+)

58.827,05/58.827,05
x 90 = 90,00 pkt

12/12 x10 = 10,00 pkt

100,00 pkt

58.827,05/61.256,13
x 90 = 86,43 pkt

12/12 x10 = 10,00 pkt

96,43 pkt

Otrzymali:
1. Mikar Karol Miller, Ul. Partyzantów 71, 10-402 Olsztyn, e-mail:...........................
2. KAEF Krzysztof Filipiak, Dorotowo 43, 11-034 Stawiguda, e-mail: ...........................
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