Sosnowiec, dnia 18.12.2020 r.
ZP.1.4.2020

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont nawierzchni parkingu i drogi

dojazdowej - Część II. Znak sprawy: ZP.1.4.2020

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 1843, ze zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”, niniejszym pismem informuje
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej - Część II. Znak
sprawy: ZP.1.4.2020, złożonej przez Wykonawcę:
Novum Stone Expert
Spółka z o.o. Sp.k
ul. Kredytowa 9
40-562 Katowice
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.
Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest zgodna z ustawą Pzp, oferta
jest ważna i spełnia wszystkie warunki i wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienie. Według przyjętych kryteriów oceny oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość
punktów.
II. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.
Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby, albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont nawierzchni parkingu i
drogi dojazdowej - Część II. Znak sprawy: ZP.1.4.2020

Liczba punktów w ramach kryterium
Nazwa albo imię i nazwisko,
siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy
wykonawców

Cena
(waga -60%)
[pkt]

Długość okresu gwarancji
(waga – 40%)
[pkt]

Łączna liczba
punktów
[pkt]

ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o. ul.
Urbanowicka 8
43-100 Tychy

56,95*

40

96,95

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

59,05

40

99,05

1

Zakład Robót Inżynieryjnych i
Prefabrykatów Betonowych
Grażyna Stajer
ul. Panewnicka 90
40-761 Katowice

Novum Stone Expert Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
Sp.k.
ul. Kredytowa 9
40-562 Katowice

ARSEM Marcin Piaszczak
ul. Przyjazna 13/2
40-466 Katowice

58,98

40

98,98

60

40

100

43,33

40

83,33

Sławomir Raczyński INVESTMENT
ul. Pogoria 6/4
41-303 Dąbrowa Górnicza

Oferta odrzucona – pismo z dnia 18.12.2020 r.

Dorota Marczak „MARBUD”
Ul. Hektarowa 7
42 - 202 Częstochowa

Oferta odrzucona – pismo z dnia 18.12.2020 r.

* W dniu 18.12.2020 r. Zamawiający dokonał w treści oferty poprawy omyłki w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2) i 3) ustawy Pzp, w
wyniku której cena oferty została poprawiona na kwotę 186.822,25 zł.

III. Informacja dotycząca wykluczenia Wykonawców
Zamawiający informuje, iż z niniejszego postępowania nie Wykluczono żadnego Wykonawcy.
IV. Informacja dotycząca dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie nie było prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów.
DYREKTOR MIEJSKIEGO KLUBU
IM. J. KIEPURY
Michał Góral
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