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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego "Przebudowa kotłowni
gazowej w Przedszkolu przy ul. Chrobrego w Drawsku Pomorskim" wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę m 2 złożoną przez: SANI-TECH Grupa SBS, Wacław Bogdan Lazorczyk Ul. Sienkiewicza 10,
78-100 Kołobrzeg;

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: "Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu
przy ul. Chrobrego w Drawsku Pomorskim" na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się następującymi kryteriami:
cena (60%), wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy (40%), oraz
udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i ustawy Pzp oraz którego oferta
przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez:
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MARKO Technika Grzewcza Danuta
1. Dankiewicz ul. Tartaczna 5 47,97 40,00 87,97

89-400 Sępólno Krajewskie

SANI-TECH Grupa SBS

~. Wacław Bogdan Lazorczyk 60,00 40,00 100,00
IUl. Sienkiewicza 10,
78-100 Kołobrzeg
IHIT System

~. lKazimierz Krzysztofiak 35,82 20,00 55,82IUl. Letnia 12,
70-813 Szczecin
IAQUA-TECHNICS

5.
lLukasz Włodek 44,42 40,00 84,42
IUl. Bieszczadzka 13,
78-500 Drawsko Pomorskie
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52,14 92,14

akład Ogólnobudowlany SAM
ariusz Zieliński
l. Siemiradzkiego 15

78-500 Drawsko Pomorskie

40,006.

Mając zatem na uwadze, że oferta nr 2 uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi
w SIWZ, była zgodna z przepisami ustawy Pzp oraz odpowiadała treści SIWZ, a sam Wykonawca spełnił warunki
udziału w postępowaniu, należało wybrać ofertę nr 2 złożoną przez SANI-TECH Grupa SBS, Wacław Bogdan
Lazorczyk Ul. Sienkiewicza 10, 78-100 Kołobrzeg; zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 3 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn
i Nowacki SpJ. Ul. Mostowa 2, 64-800 Chodzież.

Uzasadnienie prawne:: art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp. - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie
wyraził zgody, o której mowa wart. 85 ust. 2 ustawy Pzp, tj. na przedłużenie związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca
ofertę, jeśli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art.85 ust.2, tj. na przedłużenie terminu związania
ofertą. Zamawiający zwrócił się do Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Sp.J. Ul. Mostowa 2,
64-800 Chodzież w dniu 20.04.2020 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
o 30 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Wykonawca pismem nr 40/04/2020 z dnia 22.04.2020 r nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
do dnia 30.05.2020.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy polega odrzuceniu, gdyż nie został przedłużony przez Wykonawcę
termin wiązania ofertą oraz okres ważności wadium.
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