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Gniezno, dnia 12.04.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: „Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym w
zaprojektuj i wybuduj
dla ZZO w Lulkowie”.w ramach zamówienia publicznego nrZP-URB-2-2019

1.

Zamawiający:

URBIS Sp. z o.o.
Ul. B. Chrobrego 24/25
62-200 Gniezno tel. 61 424 58 00
2.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Procedura odwrócona
3.
Przedmiot zamówienia: dostawy „Budowa kontenerowej pompowni wody ze
zbiornikiem retencyjnym w zaprojektuj i wybuduj dla ZZO w Lulkowie”.
4.
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
oferentom:

Punktację przyjęto na podstawie złożonych ofert uwzględniając cenę realizacji zadania
oraz udzieloną gwarancję_____ ___________________________ ______________
Liczba punktów w
Nr
kryterium:
Nazwa (firma)
Siedziba i adres wykonawcy
oferty
cena/udzielona
gwarancja
1

2.

5.

ENVIROTECH Sp z o.o.

Ul. Jana Kochanowskiego 7,
60-845 Poznań

Instalcompact Sp z o.o.

Ul. Wierzbowa 23, 62-080
Tarnowo Podgórne

Cena : 60,00
Gwarancja : 40,00
Razem: 100,00
Cena : 46,80
Gwarancja : 40,00
Razem: 86,80

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie
dokonanego wyboru:

ENVIROTECH Sp z . .
Ul. Jana Kochanowskiego 7
60-845 Poznań
0

0

Cena najkorzystniejszej oferty: 196 700,00 PLN netto (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt
sześć tysięcy siedemset złotych 00/100 )
Termin płatności : 30 dni.

6.

Termin, po upływie którego może być zawarta umowa:
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 (Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia
publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w
przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8).

Otrzymują :
1 Envirotech Sp z o.o.
Ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań
2. Instalcompact Sp z o.o.
Ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne
3. a /a.
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Edmund Mł/dzikowski

