PROKURATURA OKRĘGOWA
W ŚWIDNICY
ul. 1 Maja 21
58-100 Świdnica
Świdnica, dnia 8 maja 2017 r.
PO VII WB 261.16.2017

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: III Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Budowa windy osobowej w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21”

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dokonał wyboru najkorzystniejszej
oferty.
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych Prokuratura Okręgowa
w Świdnicy niniejszym uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego j.w. jako najkorzystniejsza została wybrana Oferta Nr 1 złożona przez Firmę
Handlową ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. J. ul. Św. Antoniego 18 lok. 3 z ceną: 203.065,35 zł
„netto” (słownie: dwieście trzy tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 35/100), 249.770,38 zł „brutto”
(słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 38/100) spośród
ofert ważnych, z terminem realizacji: 5 miesięcy od daty podpisania umowy oraz z terminem zapłaty do
30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Świdnicy ul. 1 Maja 21 informuje, zgodnie z art. 92 ust. 1
pkt. 2 i 3 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
iż w niniejszym postępowaniu przetargowym:
a) nie wykluczono żadnego Wykonawcy,
b) nie odrzucono żadnej oferty.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych przedstawiamy streszczenie
i porównania ofert.

Firma (nazwa) lub
Nr
nazwisko
oferty adres wykonawcy

Cena oferty
„brutto” (zł)

Liczba punktów w kryterium
1) C - Cena – 60 %
C = (Cmin : Cx) x 60 pkt
2) G – Gwarancja wraz z bezpłatną konserwacją i
przeglądami:
Udzielona
Jeżeli Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji
gwarancja wraz
wraz z bezpłatną konserwacją na okres, co wykaże w
z bezpłatną
pkt.4 Formularza oferty:
konserwacją i
- minimum 3 lata gwarancji na cały osprzęt i
przeglądami
wyposażenie dźwigu osobowego wraz z bezpłatną
konserwacją i przeglądami oraz materiałami
eksploatacyjnymi do zamontowanego dźwigu zgodnie z
wymogami producenta, a także corocznymi odbiorami
przez UDT to otrzyma 20 pkt.;

- 4 lata gwarancji na cały osprzęt i wyposażenie dźwigu
osobowego wraz z bezpłatną konserwacją i przeglądami
oraz materiały eksploatacyjne do zamontowanego
dźwigu zgodnie z wymogami producenta, a także
corocznymi odbiorami przez UDT to otrzyma 40 pkt.;
Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium
wynosi 40.
Z=C+G
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Firma Handlowa
ARTMED
J. Sienkiewicz,
A. Kęsy Sp. J.
ul. Św. Antoniego 18 lok. 3
97-200 Tomaszów Maz.
LIFTPROJEKT
Inżynieria Dźwigowa
Paweł Rafalik
Kalinowo 86
07-300 Ostrów
Mazowiecka

249.770,38
249.770,38

249.770,38
278.803,68

4 lata

4 lata

(1,000 x 60) + 40 = 100,00 pkt.

(0,8959 x 60) + 40 = 93,75 pkt.

Zamawiający informuje, iż w Ofertach nie stwierdzono oczywistych omyłek pisarskich
i rachunkowych.
Stosownie do art. 26 ust. 3 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca, który złożył Ofertę Nr 2 wezwany do uzupełnienia
i wyjaśnienia dokumentów, uzupełnił wymagany dokument i złożył stosowne wyjaśnienia.

Prokurator Okręgowy
w Świdnicy
Wiesław Dworczak
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