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Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku
ul. Armii Krajowej l7B, 19-300 Elk

OGLOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: MBP.341.8.2020

Dot. postQpowania pod nazw4i PRZEBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI WRAZ
Z PRZEBUDOWA INSTALACJI w Er,KU - 1 f,rAI IZoLACJA FUNDAMENT6W

Dzialaj4c na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycmia 2004 roku Prawo zam6wief publicznych (tekst
jednolity, Dz. U 22019 r. poz. 1843 z p6m. mr.), Miejska Biblioteka Publicma im. Zofii Nasierowskiej w Elku
informuje, Ze w prowadzonym postgpowaniu wybrano do realizacji zam6wienia najkorzystniejsz4 ofert9 zlo2on4
przez wykonawcg:

PPHU ,,WOBIID" Grzegorz Wolyniec,
ul. Nadjeziorna lB, 19-300 Elk

- cena: 55 059,14 zlbrutlo,
- gwarancja: 60 miesigcy,
- kierownikiem budowy bgdzie osoba kt6ra realizowala (ako kierownik budowy) co najmniej jedno zadanie

na obiekcie w kt6rym wykonano izolacje przeciw wodne z mas KMB, a warto66 calego zadania nie byla
mniejsza niz 20 ty6. zl brutto

- termin wykonania: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Uzasadnienie wyboru:
-uzasadnienie prawne: fft. 9l ust. I usta$)y z dnia 29 stycmia 2004 roku Prqwo zcon1wiefi publicmych oraz
Kodeks cywilny
-uzasadnienie faktyczne: Oferta uzyskala najwyzsz4 sumg punkt6w (100,00 pkt) w kryteriach: cena, gwarancja
doSwiadczenie kadry kierowniczej. Oferta spekria oczekiwania Zamawiaj4cego.

W pRowADzoNyM posrEpowANIU zLoZoNo NAsrEpuJAcE oFERTy:

- Oferta nr 1, wykonawcy: Przedsigbiorstwo Budowlane ADAK Magda Sokolowska, ul. Elcka 2,
Woszczele, 19-300 Elk

zawieraj4ca nastgpuj4ce elementy:
a) cena: 58 056,00 zl brutto,
b) gwarancja: 60 miesigcy,
c) kierownikiem budowy bg&ie osoba kt6ra realizowala (jako kierownik budowy) co najmniej

jedno zadanie na obiekcie w kt6rym wykonano izolacje przeciw wodne z mas KMB, a warto36
calego zadania nie byla mniejsza niZ 20 ty6. zl brutto

d) termin wykonania: 60 dni od dnia podpisania umowy.

- Oferta nr 2, *ykonawcy: PPHU ,WOBtlD" Grzegorz Wolyniec, ul. Nadjeziorna 1B' 19-300 Elk
zawieraj4ca nastgpujqce elementy:

a) cena:55 059,14 zl brulto,
b) gwarancja: 60miesigcy,
c) kierownikiem budowy bgdzie osoba kt6ra realizowala (ako kierownik budowy) co najmniej

jedno zadanie na obiekcie w kt6rym wykonano izolacje przeciw wodne z mas KMB, a wartoSd

calego zadania nie byla mniejsza nit 20 ty6. zlbnito
d) termin wykonania: 60 dni od dnia podpisania umowy.



W pnowanzoxvlt postnpomxru Nln noxoNlxo wvxr,ucznxlq. wvxoNrwc6w t xm
DOKONANO ODRZUCENIA OFERTY

Puxxtl,cm pnzvzxl,xl oruntou spnrxm;l,cvna wszvstxrr wvnrlcmvtL zlwmrn w srwz:
- Oferta nr l, wykonawcy: Przedsigbiorstwo Budowlane ADAK Magda Sokolowska, ul. Elcka 2,
Woszczele, 19-300 Elk

Liczbapunkt6w w kryterium Cena: 56,90 pkt.,
Liczbapunkt6w w kryterium Gwarancja: 30,0 pkt.,
Liczbapunkt6w w kryterium DoSwiadczenie kadry kierowniczej: 10,00 pkt.,
Liczba punkt6w RAZEM : 96,90 pkt.

- Oferta nr 2, wykonawcy: PPHU ,,WOBUD" Grzegorz Wolyniec, ul. Nadjeziorna 1B, 19-300 Etk
Liczbapunkt6w w kryterium Cena: 60,00 pkt.,
Liczba punkt6w w kryterium Gwarancja: 30,00 pkt.,
Liczba punkt6w w lcyterium DoSwiadczenie kadry kierowniczej: 10,00 pkt.,
Liczbapunkt6w RAZEM: 100 pkt.
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