URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA
05-520 KONSTANCIN-JEZJORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, fax22 48423 09

Konstancin-Jeziorna, dnia 03.2019 r.
ZP. 271.01.06.2019
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego
posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem
w energię elektTyczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem niezbędnych robót
budowlanych. Wykonawca dobierze ładowarkę z zabudowanym gniazdem pantografowego złącza
ładowania pod względem technicznym, dostarczy, zamontuje, uruchomi i oddają do eksploatacji na
terenie wskazanym przez Zamawiającego w Konsiancinie-Jeziornie przy iii. Wilanowskiej 1

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający
zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu. Na podstawie
art. 92 ust. 2 ustawy Pzp

-

przedmiotową informację Zamawiający zamieszcza na stronie

internetowej.
Zamawiający zawiadamia, iż procedura przetargowa została przeprowadzona na podstawie
art. 39 i art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający zawiadamia

0:

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty

1) Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1, która została złożona przez Wykonawcę:
Ekoenergetyka Polska Sp. z o.o., 66-002 Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin- A. Wysockiego 8,
za cenę 602.433,57 zł brutto i okresem skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy o
15 dni.
Uzasadnienie:

Oferta uzyskała 100,00 pkt w oparciu o kryteria (cena oferty brutto: 90,00 %„ okres skrócenia

terminu wykonania przedmiotu umowy: 10,00%). Zamawiający zwiększył środki finansowe
na realizację przedmiotu zamówienia. Oferta spełnia wymogi ustawy Pzp oraz SIWZ.

2. Porównaniu zlożonych ofert:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres
Wykonawcy

EkoenergetykaSp. z o.o.

Uzyskane punkty w
kryterium cena oferty
brutto (P)

RAZEM

10,00

100,00

(P+T)

Polska

90,00

66-002 Zielona Gora
ul. Nowy Kisielin

Uzyskane punkty w
kryterium: okres
skrócenia terminu
wykonania
przedmiotu umowy
(T)

—

A. Wysockiego 8

3. Odrzuceniu ofert: nie dotyczy.
4. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

5. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

6. Unieważnieniu postepowania: nie dotyczy.
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