
Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu a
jego oferta była zgodna z przepisami P.z.p. oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać
ofertę nr. 1 jako najkorzystniejszą.

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o nazwie „Budowa drogi gminnej wewnętrznej oraz rozbudowa sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej , elektroenergetycznej oraz gazowej dla
obsługi przestrzeni parkowej z zabudową usługową w ramach rewitalizacji przestrzeni
miejskiej w ciągu promenady zachodniej , na części działki o numerze geodezyjnym 255,
zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje , ul. Bohaterów
Warszawy w Międzyzdrojach o powierzchni 1488 m2"

wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlano -
Inwestycyjne Koralewski Kornel z siedzibą przy ul. Wąskiej 6 Wieko , 72-500
Międzyzdroje, posiadającego numer NIP 986-020-75-09

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia o nazwie „Budowa
drogi gminnej wewnętrznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
deszczowej , elektroenergetycznej oraz gazowej dla obsługi przestrzeni parkowej z
zabudową usługową w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu promenady
zachodniej , na części działki o numerze geodezyjnym 255, zlokalizowanej w obrębie nr 20
jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje , ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach o
powierzchni 1488 m2 w trybie przetargu nieograniczonego.

/
Zgodnie z zapisami S1WZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się ceną

(60% ) i okresem przedłużenia gwarancji (40%), udzielić zamówienia Wykonawcy, który
spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Budowlano -Inwestycyjne Koralewski Kornel z siedzibą przy ul. Wąskiej 6
Wieko , 72-500 Międzyzdroje, posiadającego numer NIP 986-020-75-09

1. zaproponowana cena 698.000,00 zł netto , 858.540,00 brutto ilość punktów z tytułu
ceny 60,
- okres gwarancji 72 miesięcy ilość punktów z tytułu przedłużenia gwarancji 40,

łącznie 100 punktów.

Międzyzdroje, dnia 12 grudnia 2019r.


