
ffi
URZADWYZSZY GORNICZY

BAG.240.4.2019 Katowice, d"i" 19 czerwca 2019 r.
l.dz. /1WJ$t0612019tJG

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, kt6rego przedmiotem
jest wykonanie rob6t budowlanych obejmuj4cych przebudowg wrM z remontem dachu
budynku mieszkalno - uZytkowego przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach oraz adaptacjg
lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe w budl'nku przy ul. Poniatowskiego 29
w Katowicach wraz z wymian4 stolarki okierurej i drzwiowej, BAG/06/2019/PN.

Zarnawiaj4cy wybral ofertg zlo2on7 przez wykonawcg:

Konsorcjum:
Arch Instal Budownictwo Sp. z o, o. sp. k. (lider)
40-303 Katowice, ul. Gen. Le Ronda 26,
Arch Instal Sp. z o. o. Sp. k.
40-303 Katowice, ul. Gen. Le Ronda 26
Iiczba punkt6w w kryterium tr4czna cena ofertowa brutto: 60,00
liczba punkt6w w k44erium okres gwarancji: 40,00
Lqczna liczba punkt6w: 1 00,00

W postgpowaniu na realizacjg zam6wienia ofertg ztoLyh tal<;.e nastgpuj4cy wykonawcy:

DomiBau Marcin Godula
40-674 Katowice, ul. Kostki Napierskiego 6
liczba pr.rnkt6w w kryterium l4czna cena oferlowa brutto: 57,03
liczba punkt6w w kyterium okres gwaraacji: 40,00
l4czna liczna pwrkt6w: 97,03

Zaklad Remontowo-Uslugony Andrzej tr-ukowicz
41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 19
liczba punkt6w w kryterium l4czna cena ofertowa brutto: 49,05
liczba punkt6w w kyterium okres gwarancji: 40,00
Nqczna liczna ptnkt6w : 8 9, 0 5

Uzasadnienie

Postgpowanie prowadzone bylo w hybie przetargu nieograniczonego o wartoSci szacunkowej
poniZej kwot okreSlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U . z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

W postgpowaniu wplyngly 3 oferty.
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Zamaviaj4cy dokonal wyboru oferty najkorzystniej szej pod wzglgdem kryteri6w oceny ofert
okre6lonych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

Zgodne z aft.94 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy umowa w sprawie zam6wienia publicznego mo2e
zostae zawarta w terminie nie kr6tszym niz 5 &i od dnia przeslaria zawiadomienia
o wyborze najkorzystniej szej oferty.
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