
NYsa, 29 IstoPada 2018r"

KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

ul. Szopena 5, 48-300 Nysa

PT.2370.5.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
ORAZ ODRZUCENIU OFERTY

Komenda Powiatowa Paristwowej Strazy Pozarnej w Nysie dzialajqc na
podstawie arl.92 ust.'1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowief publicznych (Dz. U.22017r.
poz. 1579, ze zm.) zwanq dalej uPzp informujq, iz w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Dostawq i monta2 13 bram gara2owych w obiekcie
Jednostki Ratowniczo-Ga6niczej nr 1 Komendy Powiatowej

Pafistwowej Stra2y Po2arnej w Nysie ul. Szopena 5"

wyb ra n o n a stg p uj q cq najkorzystn i ej szq ofe ft q :

,, Panel-Dekor" Grzegorz Kami6ski
48-355 Burgrabice 114

z cenE ofertowq: 221.400,00 zt brutto.

UZASADNIENIE WYBORU

Najkorzystniejsza ofefta zostala wybrana zgodnie z art' 91 ust 1 uPzp. Na
podstawie kryterium oceny ofert, o ktorych mowa w pkt 15 Specyfikacji lstotnych
Warunkow Zamowienia:

o cena - 60 pkt;

. okres gwarancji - 40 pkt.

Oferta wybranego Wykonawcy otrzymata najwy2szq ilo5c punktow (lqcznie 100 pkt).
Wykonawca spelnil warunki udzialu w postqpowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz
zloZyl ofertg, kt6ra przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriow
oceny ofert przyjgtych w niniejszym postgpowaniu i opisanych w SIWZ.
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Punktacja
nana"
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1

ASTRUM
BRAMY DRZWI
OGRODZENIA

Astrum-Stas
Elzbieta r Roman

StaS
Sp6tka Jawna
45-807 Opole,

ul. A. Osieckiej 2

OFERTA ODRZUCONA

2

,,PANEL DEKOR''
Grzegorz Kamifiski
48-355 Burgrabice

114

221.400,00
A 60 pkt 4B

miesigcy
40 pkt 100 pkt

ZamawiajEcy przedstawia ponizej nazwy firm, siedziby i adresy Wykonawc6w,
ktorzy zNoZyli ofe rty, a lakZe przy znanq lqcznq p u n ktacj g :

Zamawiajqcy dzialajqc na podstawie ar| 92 ust 1 pkt 3 uPzp jednocze6nie informuje
o Wykonawcy, kt6rego oferta zostala odrzucona, Na podstawie art, 89 ust 1 pkt 2
uPzp w postQpowaniu zostaNa odrzucona oferta Wykonawcy:

ASTRUM BRAMY DRZWI OGRODZENIA
Astrum-Stas El2bieta i Roman StaS Sp6Nka Jawna

45-807 Opole, ul. A. Osieckiej 2

Uzasadnienie odrzucenia:

ZamawiajEcy okre6lil przedmiot zam6wienia w pkt 4, ppkt 4.1 Specyfikacji
lstotnych Warunkow Zam6wienia, kt6ry w punkcje a) obejmuje demontaz istniejqcych
bram, Wykonawca w ofercie w dziale kalkulacja cenowa na stronie 5 zawarN

informacjq ,,Demontaz istniejqcych bram po stronie ZamawiajEcego", co jest nie

zgod ne ze w\,v. wa ru n kie m za mowie n ia p rzewid ziany m przez Zamawiajqcego.
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