Kraków, dnia 10.10.2018r.
DR.26.2.2018
Wykonawcy w postępowaniu
znak sprawy: DR.26.2.2018

Dotyczy:

postępowania pn. „Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego
zamiennego oraz pełnobranżowego projektu wykonawczego dla zamierzenia
inwestycyjnego
pn.
„Rozbiórka
dobudówki
socjalno-warsztatowej
zlokalizowanej przy południowo-zachodniej ścianie zabytkowego hangaru,
przebudowa i rozbudowa z częściowym odtworzeniem substancji
zabytkowego hangaru lotniczego oraz kotłowni, budowa łącznika
podziemnego pomiędzy zabytkowym hangarem i kotłownią wraz
z zagospodarowaniem terenu, instalacjami wewnętrznymi w budynkach i na
terenie inwestycji oraz zmianą sposobu użytkowania budynków na obiekty
użyteczności publicznej dla potrzeb instytucji kultury: Muzeum Inżynierii
Miejskiej w Krakowie, na działce nr 158/111 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Izydora
Stella-Sawickiego w Krakowie.”
(znak sprawy: DR.26.2.2018)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że
dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym podstępowaniu:
Wykonawca:
Biuro Projektów Ekotektura Piotr Pyrtek
Ul. Zagumnie 6
32-440 Sułkowice
Cena oferty: 572 270,00 zł
Złożona przez ww. wykonawcę oferta jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału
w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu na
podstawie kryteriów:
1. cena – 60 %
2. termin realizacji – 20%
3. wydłużenie okresu rękojmi – 20%
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

1.

2.

Nazwa wykonawcy
EC INDUSTRIA Krzysztof
Holwek
ul. Cynkowa 21
95-200 Piątkowisko
Biuro Projektów EKOTEKTURA
Piotr Pyrtek
ul. Zagumnie 6
32-440 Sułkowice

Cena 60%

Termin
realizacji –
20%

Okres
rękojmi 20 %

60 pkt

0 pkt

20 pkt

31,47 pkt

20 pkt

20 pkt

Suma punktów

80,00 pkt
/oferta odrzucona
na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 4
ustawy/
71,47 pkt

Informuję, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp, umowa z Wykonawcą
w sprawie udzielenia zamówienia, zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Piotr Gój
(-)
Dyrektor

