Oznaczenie sprawy: BPM.ZZP.271-33/11

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zamawiający Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
tel (018) 443-53-08, fax (018) 443-78-63
http://www.nowysacz.pl, e-mail: urzad@nowysacz.pl
Informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej
wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 193 000,00 euro
w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej
„ustawą”, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) pn.:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania
pn.: „Zagospodarowanie Lasku Schwerteńskiego
w Nowym Sączu przy ulicy NadbrzeŜnej
– alejka wzdłuŜ brzegu rzeki Kamienica Nawojowska –
dokończenie.
I.

Na podst. art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
zamawiający Miasto Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” uprzejmie informuje o
wyborze oferty najkorzystniejszej na przedmiotowe zamówienie:
1.

ZłoŜonych ofert: 4, z czego odrzucono 0 ofert.

2.

Ceny złoŜonych ofert:
a) Oferta z najniŜszą ceną:
b) Oferta z najwyŜszą ceną:

8 610,00 zł brutto
43 050,00 zł brutto

3.

Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
PROREAL Sp. z o.o.
ul. Hallera 34,33-300 Nowy Sącz
b) Cena wybranej oferty: 8 610,00 zł brutto.
c) Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o
kryterium cena 100 %. Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt
5 ustawy, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego.

4.

Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, a takŜe
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
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Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ocena oferty
(100 % cena)

l.p.

Nr oferty

1.

3.

PROREAL Sp. z o.o.
ul. Hallera 34, 33-300 Nowy Sącz

2.

1.

Artur Pióro E-Technika
ul. Gersona 10/2, 03-307 Warszawa

88,61 pkt

3.

2.

EZON STUDIO Tomasz Puszkarski
ul. Wysoka 33, 21-560 Międzyrzec Podlaski

74,47 pkt

4.

4.

FK projekt Biuro Usług InŜynierskich Krzysztof Faron
33-390 Łącko, ZabrzeŜ 345

20,00 pkt

100,00 pkt

ZASTĘPCA PREZYDENTA
(-) BoŜena Jawor
01.02.2011 r.
.................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)
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