
Fun6vsz*
Europejskie
prsg16m t€{irna!*ry

:rw*} 11,"11

IilfliKK[Yst{*{

S l\{/Rewitalizacj al W I 20 I 8

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju

os. Pułaskiego 10

28-100 Busko _Z&ój

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową

w Busku-Zdroju z siedzibą w Busku _ Zdroju, os. Pułaskiego 10 postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadartię pn.:

,,Zagospodarowanie przestrzeni międryblokowej należącej do Spółdzielni

Mieszkaniowej w Busku_Zdroju na os. Generała Andersa w Busku _ Zdroju przy

budynkach nr 2 i 3 oraz na os. Orła Białego w Busku_Zdroju od strony południowej

budynków nr 2, I5,, 16'' realizowanego w ramach Projektu pn; ,,Rozwój społeczno-

gospodarcąy, Jizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2OI4_202O,

oś Priorytetowa 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Zamawiający zgodnie z art. 9I ust. 1 ustawy z29.0I.2004 r. _ Prawo zamówlen publicznych

(Dz.U. z2017 r. poz. 1579 z pózn. zmianami) po przeprowadzeniu oceny ofert dokonał

wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złoŻonej przez Wykonawcę Spóldzielnia

Rzemieślnicza ul. ParĘzantów 22r 28_100 Busko_Zdrój w zakresie Zadanie nr 1 Obszar

I iZad,anie nr 2 Obszar 2, gdzie:

'"""'""::;,:::',':iI;?-;,i|#,'.,,złbrutto

o Zadanie nr 2 obszar 2 _ 472 157,18 zł brutto

. wyałużony okres udzielonej gwarancii\akości _60 miesięcy

o Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia _ 3 inwestycje

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iŻ oferta niniejszego Wykonawcy

uzyskała najwyższąŁącznąliczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez
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Zanawiającego, którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych w niniejszym

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. wkryterium: ,,Cena brutto'',

,,Wydłuzony okres udzielonej gwarancji jakości'', 
',Doświadczenie 

osób v{yznaczonych do

rea|izacjizamówienia'' odpowiednio dla Zadanianr l obszar 1iZadananr2Obszat2.

Jednocześnie Zatnawiający informuje, Że w przedmiotowym postępowaniu oferty

ńożyły następujące firmy, których ocena punktowa w kryteriach wskazanych w niniejszym

postępowaniu oraz łączna punltacj a przedstawia się następująco :

Nr

oferl

v

łYykonawca Zadanie

ocena punktowa w lłyterium (w pkt):

Cena

brutto

Wydłużony

olłes udzieIonej

gvarancji

jakości

Dośviądczenie osób

wyznaczonych do

realizacji

zamówienia

Łqczna

punktacja

I

SPoŁDZIELNIA
RZEMIEŚLNICZA
ul.Pattyzantów Ż2
28-100 Busko-Zdrój

Zadanienr I
Obszar I

60,00 30,00 10,00 100,00

Zadanie nr 2
Obszu 2 60,00 30,00 10,00 100,00

)

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo
Usługowe
,,BAZKAM''
mgr Arkadiusz
Bartocha ul.
Lawendowa 38
28-100 Busko-Zdrój

Zadanienr I
Obszar I 49,87 30,00 10,00 89,87

Zadalięnr 2
Obszar 2

38,05 30,00 10,00 78,05
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