
 

 

   
                                                                                                    Zielona Góra ,dnia  19 lipca 2010r. 
 
Sprawa Nr MP 8-1/2010 
    

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 
1. Zamawiaj ący:  

1) pełna nazwa Zamawiającego:      Miasto Zielona Góra –  Miejskie Przedszkole Nr 8        
     2) kod, miejscowość województwo:  65-533 Zielona Góra, lubuskie  
     3) ulica, nr domu:                              Witebska 1 
     4) nr tel., faks                                    tel. (+48) 68 326 06 10, faks  (+48) 68 326 06 10 
     5) adres strony internetowej:            www.przedszkolenr8.pl 
     6) rodzaj Zamawiającego:                Inny: Miejskie Przedszkole 
 
 
2. Post ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  
 

1) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niŜ  4.845.000 euro na  
         remont pokrycia dachowego  w Miejskim Przedszkolu N r 8 przy  ul. Witebskiej 1 w  
          Zielonej Górze ;        

2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra ; 
3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV):  

         45.26.12.10-9 – Wykonywanie  pokryć  dachowych ; 
         45.45.30.00-7– Roboty remontowe i renowacyjne; 
        45.31.23.11-0 –MontaŜ instalacji piorunochronnej. 
     4) rodzaj zamówienia: roboty budowlane.  

 
 
3. Dane Wykonawcy, którego ofert ę uznano za najkorzystniejsz ą: 
          

1) Wykonawca: DACH-SYSTEM Sp. z o.o ;                           
2) kod, miejscowość: 65-044 Zielona Góra; 
3) ulica, nr domu, nr pokoju:  Wazów 26; 

     4) cena wybranej oferty z VAT:  89.121,90 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy  
          sto dwadzieścia jeden złotych 90/100); 
     5) ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena  ” – 300,00 pkt ;                           
     6) łączna ilość punktów: 300,00 pkt ; 
 
 
 
4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 
 

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity ze zm.)  
oraz  w  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyŜszą liczbę punktów w 
oparciu o  kryterium  oceny ofert (cena-100%) -300,00 pkt (100,00 x3). 
 

 
 
5. Dane o Wykonawcach, którzy zło Ŝyli oferty: 
   

1)  oferta nr 1 złoŜona przez: 
-   Wykonawca : „  MARKULAK” Przemysław Markulak ; 
- kod, miejscowość: 68-200 śary; 
- ulica, nr domu, nr pokoju: Lubomyśl 62A; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena  ” – nie dotyczy ;  

        Wykonawca wykluczony  na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy pzp –nie wykazał spełniania  
        Warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy pzp  ofertę Wykonawcy 
        wykluczonego uznaje się za odrzuconą; 
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2) oferta nr 2 złoŜona przez: 
- Wykonawca : Zakład Remontowo -Monta Ŝowy „MARTEX” Grzegorz Chudy ; 
- kod, miejscowość: 65-790  Zielona Góra ; 
- ulica, nr domu, nr pokoju: Porzeczkowa 16A/6; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena  ” – nie dotyczy ;  

        Wykonawca wykluczony  na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy pzp –nie wykazał spełniania  
        Warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy pzp  ofertę Wykonawcy 
        wykluczonego uznaje się za odrzuconą; 
 
 

3)   oferta nr 3 złoŜona przez: 
- Wykonawca : DACH-SYSTEM Sp. z o.o ; 
- kod, miejscowość: 65-044 Zielona Góra; 
- ulica, nr domu, nr pokoju: Wazów 26; 
- cena  oferty  z VAT: 89.121,90 zł ; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena  ” – 300,00 pkt ;  
- łączna ilość punktów: 300,00 pkt ; 

 
 
                                                                                              
 
 

                                         Dyrektor 
                                       mgr Urszula Konkol 

                                                                                             .............................................. 

imię, nazwisko  i podpis osoby uprawnionej 

 

 

 


