Nr sprawy: ZZP.271.256.2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
tel. (018) 443-53-08, fax (018) 443-78-63
http://www.nowysacz.pl, e-mail: urzad@nowysacz.pl,
Informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(j. t.: Dz. U. z 2015r., poz.2164) pn.:

Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. I Pułku Strzelców
Podhalańskich 18 w Nowym Sączu – Modernizacja systemu grzewczego z pracami
towarzyszącymi – realizacja w oparciu o
„Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach
Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program
pilotażowy KAWKA”
1. Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono 0 ofert.
2. Ceny złożonych ofert:
a) Oferta z najniższą ceną: 130 055,76 zł brutto
b) Oferta z najwyższą ceną: 147 998,63 zł brutto
3. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
Anny Kukulak i Ewy Kukulak
wspólników spółki cywilnej prowadzących działalność gospodarczą pod firmą:
„RURKAN” - s.c. A. E. Kukulak, ul. Wiśniowieckiego 121, 33-300 Nowy Sącz
b) Cena wybranej oferty z VAT: 130 055,76 zł brutto
c) Skrócenie terminu wykonania zamówienia: 10 dni
d) Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria: cena - 98 % oraz skrócenie terminu
wykonania zamówienia – 2 %. Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy,
spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego.

4. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

L.p.

Nr
oferty

1

2

2

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy
RURKAN s.c. A i. E. Kukulak
ul. Wisniowieckiego 121
33-300 Nowy Sącz
INSTAL-BUD Andrzej Sołtys
Dąbrowa 147
33-311 Wielogłowy

Liczba pkt
Liczba pkt
w kryterium
w kryterium skrócenie termin
cena 98%
wykonania
zamówienia - 2%

Razem

98 pkt

1 pkt

99 pkt

87,88 pkt

2 pkt

89,88 pkt

ZASTĘPCA PREZYDENTA
(-) Jerzy Gwiżdż
..........................................................................
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

