
Starostwo Powiatowe
w WADOWICACH
H-100 Wadowice

ul. Batorego 2
"'2-32-433tet•.:hlf. Wadowice, 21.07.2022r.

Wynik postępowania

DOTYCZY: Pełnienie .funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad robotami
budowlanymi pn. "Modernizacją kotłowni w budynku internatu ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach

Działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. OZ.U. z 2021 poz. 1129 z późno zm.) Zamawiający, Powiat Wadowieki - Starostwo
Powiatowe w Wadowicach, uprzejmie zawiadamia o wyniku postępowania:

----- --- ------ -- - - - - - -- - -

Cena za całość Czas reakcji na wezwanie Suma punktów
Lp. Nazwa Wykonawcy uzyskanych przez ofertęzamówienia - 60% zamawiającego - 40% we wszystkich kryteriach

INŻYNIERSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

l. "EKO-SYSTEM" MACIEJ WODNIAK 60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.34-100 WADOWICE, UL. DR J. PUTKA 5
NIP 5511388634

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-

2.
USŁUGOWO - HANDLOWE "INSTAL - ROGRA"

19,55 pkt. 20 pkt. 39,55 pkt.UL. STARY TARG 3, 43 - 400 CIESZYN
NIP: 5480058188

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BAT Adam Bulcewicz
3. ul. Skowronków 15, 43-450 Ustroń 58,59 pkt. 40 pkt. 98,59 pkt.

NIP 5482308318

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 11
września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r poz.

4.
Zakład Instalacji Sanitarnych Robert Gizler, 42-200 1129) ponieważ nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny

Częstochowa, ul. Mireckiego 27/66 z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub
przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

określonymi przez zamawiającego.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy INZYNIERSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA "EKO-
SYSTEM" MACIEJ WODNIAK, 34-1 00 WADO WICE, UL. DR J. PUTKA 5, z ceną brutto 5 050,00
zł, 2 godzinnym czasem reakcji na wezwanie zamawiającego. Zaproponowany przez Wykonawcę
wskaźnik procentowy brutto od wartości netto odebranych robót drogowych wynosi 2,5 %. Oferta
Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnienia
warunki i wymagania zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert jw.
i otrzymała w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie - 100 pkt.

Zamawiający w postępowaniu:
- nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy;

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie.
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11
września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1129 z późno zm)
Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy
Zamawiający uzgodni z wyłonionym Wykonawcą.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-maiłem na adres:
zamowienia.publiczne@powiatwadowicki.pl

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.
WLCESTAROSTA

I~fec
Otrzymują:

I. ekosystem@wp.pl
2. cieszyn@instalrogra.pl
3. bulcewicz.adam@gmail.com
4. robert.gizler@onet.pl
5. Strona postępowania
6. a/a (DP)


