Zielona Góra, dnia 24 czerwca 2009r.
Sprawa Nr III LO-1/09

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający:
1) pełna nazwa Zamawiającego:
2) kod, miejscowość województwo:
3) ulica, nr domu:
4) nr tel., faks

Miasto Zielona Góra –III Liceum Ogólnokształcące
im. prof. T. Kotarbińskiego
65-452 Zielona Góra, Lubuskie
Strzelecka 9
tel. 0 68 327 05 28, faks 068 327 05 28, www.lo3.pl

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
1) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niŜ 5.150.000 euro na
wykonanie remontu dachu w budynku szkoły III Liceum Ogólnokształcącego przy
ul. Strzeleckiej 9 w Zielonej Górze;
2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra;
3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a. 45.26.00.00-7 -Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne;
b. 45.26.20.00-1 – Specjalistyczne roboty budowlane inne niŜ dachowe.
4) rodzaj zamówienia : roboty budowlane.

3. Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
1) Wykonawca: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Kazimierz Musz;
2) kod, miejscowość: 66-100 Sulechów;
3) ulica, nr domu, nr pokoju: Wschodnia 6;
4) cena wybranej oferty z VAT: 31.518,35 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset
osiemnaście złotych 35/100);
5) ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena ” – 100,00 pkt;
6) łączna ilość punktów: 100,00 pkt.

4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity ze zm.)
oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyŜszą liczbę punktów
(100,00 pkt) w oparciu o kryterium oceny ofert : – „cena ” – 100,00 %.

5. Dane o Wykonawcach, którzy złoŜyli oferty:
1) oferta nr 1 złoŜona przez:
- Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TEKILLA” Józef Giergielewicz;
- kod, miejscowość: 65-097 Zielona Góra ;
- ulica, nr domu, nr pokoju: Św. Trójcy 8c/5;
- cena oferty z VAT: 44.186,01 zł ;
- ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena ” – 71,33 pkt;
- łączna ilość punktów: 71,33 pkt;
2) oferta nr 2 złoŜona przez:
- Wykonawca : Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Kazimierz Musz;
- kod, miejscowość: 66-100 Sulechów ;
- ulica, nr domu, nr pokoju: Wschodnia 69;
- cena oferty wybranej z VAT: 31.518,35 zł ;
- ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena ” – 100,00 pkt;
- łączna ilość punktów: 100,00 pkt;

3) oferta nr 3 złoŜona przez:
- Wykonawca : Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane BUD-MEND Alicja Kordek;
- kod, miejscowość: 65-058 Zielona Góra;
- ulica, nr domu, nr pokoju: Dolina Zielona 60;
- cena oferty z VAT: 43.057,02 zł;
- oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 w związku z art. 24 ust.4 ustawy pzp, jako
złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
( wykluczenie na podstawie art. 24 ust.2 pkt.3 oraz art. 24 ust.1 pkt 10 ustawy pzp, gdyŜ nie
spełnia warunku udziału w postępowaniu postawionego w punkcie 5.1.1. SIWZ);
4) oferta nr 4 złoŜona przez:
- Wykonawca : ZPU BUDOMET;
- kod, miejscowość: 65-058 Zielona Góra;
- ulica, nr domu, nr pokoju: Dolina Zielona 56A;
- cena oferty z VAT: 42.239,93 zł ;
- oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 w związku z art. 24 ust.4 ustawy pzp, jako
złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
( wykluczenie na podstawie art. 24 ust.2 pkt.3 oraz art. 24 ust.1 pkt 10 ustawy pzp, gdyŜ nie
spełnia warunku udziału w postępowaniu postawionego w punkcie 5.1.1. SIWZ).

..............................................
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

