
UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „ Wybudowanie
Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i
Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II -

Stan surowy " w trybie przetargu nieograniczonego.
/

Zgodnie z zapisami SIWZ 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.
Dodatkowo wymagane jest zaakceptowanie zaoferowanych przez wykonawcę warunków

przez Radę Miejską w Międzyzdrojach.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty złożone przez:
1.    A W BUD S.A. z siedzibą przy ul. Reja 4 , Fugrasówka, 42-440 Ogrodziniec

zaproponowana cena 9.995.982,79 netto , 12.295.076,83 brutto ilość punktów z tytułu ceny

60,
- okres gwarancji 96 miesięcy ilość punktów z tytułu przedłużenia gwarancji 40 ,

łącznie 100 punktów.

2. INTRAX SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Milczańskiej 30a pok. 204 70-107 Szczecin ,
zaproponowana cena 11.925.114,11 zł netto ,14.667.890,35 zł brutto , ilość punktów z tytułu

ceny 50 punktów ,
- udzielony okres gwarancji 60 miesięcy ilość punktów z tytułu przedłużenia okresu

gwarancji 1 punkt,

łącznie 51 punktów.

Mając zatem na uwadze, że wszyscy Wykonawcy spełniali warunki udziału w
postępowaniu a Ich oferty były zgodne 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 na „ Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego
z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem

terenu, parkingiem - Etap II^ Stan surowy"

wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1  złożoną przez A W BUD S.A. z siedzibą przy

ul. Reja 4 , Fugrasówka, 42-440 Ogrodziniec.
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