Boćki, dnia 2020-07-31
BGK. 271. 1.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający - Gmina Boćki zgodnie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze. zm.) informuje, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nurzec - zadanie

związane z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior + w miejscowości Nurzec”, wybrał
ofertę Nr 1, złożoną przez Wykonawcę: „BOMAR 2” Tomasz Gajewski 07-140 Sadowne ul.
Łochowska 1A
Uzasadnienie wyboru:
Po dokonaniu czynności badania i oceny ofert, oferta została uznana za najkorzystniejszą, spośród ofert
nie podlegających odrzuceniu, która zdobyła najwyższą liczbę punktów, oraz spełnia warunki określone
przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zestawienie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

1

„BOMAR 2” Tomasz
Gajewski 07-140 Sadowne ul.
Łochowska 1A

2

Przedsiębiorstwo Usług
Wielobranżowych
„WYGODA” Sp.zo.o. 17100 Bielsk Podlaski ul.
Chmielna 92A

Liczba pkt w
kryterium cena
(waga 60%)

60,00 pkt

Liczba pkt w
kryterium
gwarancja
(waga 40%)

Łączna liczba pkt
(cena +gwarancja)

40,00 pkt

100,00 pkt

53,71 pkt

40,00 pkt

93,71 pkt

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze. zm.) informuję o
odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez: JAC-BUD Jacek Stosiak 17-100
Bielsk Podlaski ul. Dubicze 70.
Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:
Zgodnie z warunkami wskazanymi w § 4 SIWZ wymagany termin zakończenia wykonania
zamówienia Zamawiający określił do dnia 30 listopada 2020r.. Wykonawca którego oferta została
odrzucona zaoferował termin zakończenia realizacji zamówienia na dzień 1 luty 2021 r.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Otrzymują:
1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.

