
Znak sprawy: ZP.201.35.2020.13 Poznań, 2020-11-02

WSZYSCY WYKONAWCY 
   
 
2020-137380

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego na  wymianę  stolarki  w  budynkach  komunalnych  położonych
w Poznaniu (7 części)

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla części I, II, III, IV, V oraz VII

Zarząd  Komunalnych  Zasobów  Lokalowych  sp.  z  o.o.  prowadzący  postępowanie  pn.  wymiana

stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (7 części), działając na podstawie art. 92 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej:

Ustawa) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Zamawiający odrzucił ofertę  złożoną  przez  Wykonawcę:  Adam Graf  Firma Handlowo Usługowa

Adam Graf, Os. Przyjaźni 13s, 61-686 Poznań w zakresie części VI na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy

oraz  unieważnił  postępowanie  na  tę  część  zamówienia,  ponieważ  w  postępowaniu  nie  złożono  żadnej

oferty niepodlegającej odrzuceniu na tę część. 

Zamawiający przekazuje zestawienie złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu wraz z przyznaną

im punktacją: 

1. Firma Handlowo Usługowa Adam Graf, os. Przyjaźni 13s, 61-686 Poznań:  

a. cz. I –    cena bru o oferty: 440 100,00 zł – 90 pkt

   długość okresu gwarancji: 60 miesięcy - 10 pkt

  łączna punktacja: 100 pkt 

b. cz. II –  cena bru o oferty: 154 158,00 zł – 90 pkt

  długość okresu gwarancji : 60 miesięcy – 10 pkt,
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 łączna punktacja: 100 pkt 

c. cz. III – cena bru o oferty: 181 980,00 zł – 90 pkt,

długość okresu gwarancji: 60 miesięcy  - 10 pkt,

   łączna punktacja: 100 pkt 

d. cz. IV – cena bru o oferty: 92 988,00 zł – 90 pkt,

 długość okresu gwarancji: 36 miesięcy – 10 pkt,

 łączna punktacja: 100 pkt 

e. cz. V –   cena bru o oferty: 470 232,00 zł – 90 pkt,

długość okresu gwarancji: 60 miesięcy – 10 pkt,

łączna punktacja: 100 pkt 

f. cz. VII – cena bru o oferty: 427 140,00 zł -  90 pkt,

długość okresu gwarancji: 60 miesięcy – 10 pkt,

łączna punktacja: 100 pkt 

W wyniku oceny ofert Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą dla części I, II, III, IV, V i VII ofertę

złożoną  przez  wykonawcę  Firma  Handlowo  Usługowa  Adam  Graf,  os.  Przyjaźni  13s,  61-686  Poznań.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta tego  wykonawcy  nie  podlega  odrzuceniu  i  Wykonawca  ten

złożył  ofertę,  która  została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi

w SIWZ. 

Zamawiający informuje Wykonawców o przysługujących środkach ochrony prawnej przewidzianych w Dziale

VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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