
CMENTARZ KOMUNALNY
ZAKŁAD BUDŻETOWY

26€00 Radom, ul, Ofiar Fińcia 45
tel. 48 345-12-60 '

-670574529_ NlP 795_008-0349

Ko-z131-2012016 Radom, dnia l9.08.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający: Gmina Miasta Radomia - Cmentarz Komunalny w Radomiu, 26-600 Radom,ul, ofiar Firleja 45, te|. 0481345-12-60, fax 048/345-12-oo, Ńrp, iqo-oos-o:_49 ńegon: 670574529httP://www,cmk,radom,Pl, e-mail: s"kretą.iałra.lr,,k..aclom.pl na podstawie ań. 92 ust. I z dnia29sĘcznia2004r.Prawo.'u*o*i@o1ity:Dz.U.2015,poz'2l64zezm.),
zwanej dalej ,,PzP" zawiadamia, żó w postępowaniu o udzięlenie zamówienia publicznego
1^jYIi_P:?1?'e" nieograniczonego na,,RożBUDowA IN5TALA6JI ELEKTR'.ZNEJOSWIETLENIA _ ZEWNĘTRZŃECO ORAZ ZEWNĘTRZNEGO SYSTEMUMONITORINGU WIZYJNEGO CCTV,.

I. Wybrano do realizacji ofeńę wykonawcy:

:l"#xl"Jl?r.ffi:fiT'cza ,,BUDOWLANA" z siedzibą uI. Kiliński ego 15/17,26-600 Radom,

uzasadnienie wvboru:
oferta otrzymała najwięcej punktów na podstawie kryteriów oceny ofeft, wskazanych w specyfikacjiIstotnYch Warunków Zamówienia 1oaÓ; stwzl ,j, * r..lnerium cena oferta Lirry^ułu 95 pkt.,w krYterium gwarancji jakości i rękojmi oferta Śt ryia|u" s pkt. Co daje łączną ocenę ofeĄl 00 punktów

IL Ponadto w postepowaniu podlegające ocenie oferĘ złoĘ|iWykonawcy:

l' "ALARM COBRA SYSTEM" Robert Gałcryński z siedzibą ul. Obrońcó w 25,26-600 Radom.oferta na Podstawie krYteriów oceny ofert wskazarv"r, * Śrw Z otrzymała: w kryterium cena _

ł3;33r"Iilu;. 
oo""um gwarancji jakości i rękojmi - Ó płt. co au;. łąc)ną ocenę oferty

2. Konsorcjum Firm:

SANSEC Poland S.A. - lider konsorcjum
ul, Bolesława Prusa 2 -

00-493 Warszawa
PosITIvE AssIsTANCE Jakub Bieszczad - członek konsorcjum
ul. Wrzosowa 65bl2
05-220 Zięlonka
Adres do korespondencji
uI. Porcelanowa 10
40-246 Katowice

oferta na Podstawie kr)Ąeriów 9ceny ofert wskazanych w SIWZ otrzymała: w kryterium cena _36,10 Pkt,, w krYterium gwarancji jakóści i rękojmi - s ptt. co au;" łącznąocenę oferĘ 41,10 punkty.

ofeĄ nie podlegające odrzuceniu oceniane był na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium l -Cęna -95o^,
Kr5łerium 2 - okres gwarancji i rękojmi - 5 %



,,: najniższa zaoferowana cena brutto

// ze wszystkich złożonych ofert

;;;-il;;;;il;;il - x 95 Pkt. + ilość punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi

Poniewaz z PostęPowania nie wykluczono żadnego. Wykonawcy i nie odrzucono zadnej oferfyZgodnie z art, 94 ust. 2 Pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznjch umowa zostanie podpisana powniesieniu zabezPieczenianaleĄteeo wykonania umowy przezwybranego Wykonawcę.
Informacje doĘczące Środków ochrony prawnej znajdują się w Śiwz oraz w Dziale VI prawa
zamówieńPublicznYch,,Srodkiochronyprawnej'iart,oo1lgio198(t. j,Dz,U.z20l5r,,poz,2164
ze zm.).

Otrzymują:
- wszyscy Wykonawcy
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