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OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘGIU
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pubticznego pn.: ,,Budowa budynku
sanitarnego - ustępów publicznych na działce nr 49 położonej w Radomiu przy
ul. Ofiar Firleja 45"

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złoźonych ofeń, działając na
podstawie ań. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015,
poz,2164 z póżn. zm.) oraz § 19 Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający:

1) przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy źożyli
w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu ofeńy wraz ze streszczeniem oceny i

porównania złożonych ofert zawieĘącym punktaĄę przyznaną ofeńom w każdym kryterium oceny
ofeń i łączną punktację:

2) Jako najkorzystniejsza uznana została ofeńa nr 2, złożona przez Wykonawcę: ,,ADEEMIK"
Zygmunt Erbel ul. Starowolska 11A,26_600 Radom, (cena ofeńowa brutto: 243.000,00 złotych,
okres udzielonej gwarancji jakości: 6 lat), ponieważ spośród niepodlegających odrzuceniu ofeń -

w toku oceny, uzyskała najwyzszą liczbę punktów, tj. 90,00 pkt (z czego 60,00 pkt za kryterium ceny,
30 pkt za kryterium okresu gwarancji jakości), Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą
Zamawiający m oze przeznaczy ó n a sf i n a n sowa n ie za m ówi e n i a.

Numer ofeńy 1

Naałła (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Spółdzielnia Rzemieślnicza,,BUDOWLANA" ul. Kilińskiego 15117,26-600 Radom,
Cena ofeńowa brutto: 246.000,00 zł. Okres qwarancii iakości: 5 lat

KMerium oceny Ocena
(liczba pkt)

uzasadnienie
Łączna punktacja

- suma punktów za
ooszczeoólne kMeria

cena ofeńowa
59,27 pkt

Ocena ceny ofeńy pzeprowadzona na podstawie wzoru
matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:
P(C) = C,in / Cl x 60 pkt, gdzie:
C.in - najniższa cena spośród wszystkich Ważnych ofert i nie
odrzuconych
Ci - cent poszczególnych ofeń
P(C) - liczba punktów za kMerium ceny
P(Ci)= 243,000,00 / 246,000,00 x 60 pkt = 59,27 pkt 79,27 pkt

Gwarancja
jakości 20,00 pkt

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia
przeprowadzona na podstawie podanego na druku ofeńy
okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia
określonego w § 18 pkt 2 ppkt2.2, SlVtlZ
5 1ą1 = IQ,QQ pkt

Numer ofeńy 2
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
,,ADEEMlK" Zygmunt Erbel ul. Starowolska 11A, 26-600 Radom,
Cena ofeńowa brutto: 243.000,00 zł. Okres gwarancji iakości: 6 lat

Kryterium oceny Ocena
(liczba pkt) uzasadnienie

Łączna punktacja
* suma punktów za
ooszczeoólne krvteria

cena ofeńowa
60,00 pkt

Ocena ceny ofeńy pzeprowadzona na podstawie wzoru
matematycznego, określonego w § 

,l8 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:
P(C) = ę,,n / Ci x 60 pkt, gdzie:
C.in - najniższa cena spośród wszystkich Ważnych ofeń i nie
odrzuconych
CI - cen} poszczególnych ofeń
P(C) - liczba punktów za kryterium ceny
P(Ci)= 243.000,00 / 243.000,00 x 60 pkt = 60,00 pkt 90,00 pkt

Gwarancja
jakości 30,00 pkt

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia
przeprowadzona na podstawie podanego na druku ofeńy
okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia
określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:
6 lat = 30.00 okt



3) informuje, iź umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawańa w terminie nie krÓtszym

niz s oni Óo onia pzesłania zawiadomienia o wyborze najkozystniejszej ofeńy, jeżeli zawiadomienie
to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostałO
przesłane w inny sposób.
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