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Wejherowo dn. 16.04.2019 r.

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Remont nawierzchni boiska sportowego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów w
Wejherowie”.
Zamawiający informuje, iż po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) niniejszym informuję, że za najkorzystniejszą w przedmiotowym
postępowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została uznana i wybrana oferta złożona przez:
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie
Sp. z o.o.
ul. Obrońców Helu 1
84-200 Wejherowo
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy
Wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. ul. Obrońców Helu 1, 84-200 Wejherowo,
który złożył ofertę nr 4, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie
podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze n/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ.
Kryterium nr 1 cena „C” – 60%
kryterium nr 2 okres gwarancji „G” – 40 %
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 369 000,00 zł brutto
(słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)
Wykonawca uzyskał 100 punktów, w tym z kryterium:
Kryterium nr 1 cena „C” – 60%
kryterium nr 2 liczba pracowników „G” – 40%
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Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone poniższe oferty i przyznano
im następującą punktację.
Lp.

1

Firmy oraz adresy
Wykonawców, którzy złożyli
oferty w terminie
Zakład Usług Komunalnych sp. z
o.o. w Wejherowie
ul. Obrońców Helu 1
84-200 Wejherowo

Kryterium
„CENA”
– liczba punktów w
kryterium „C”

Kryterium „Okres
gwarancji” – liczba
punktów w
kryterium „G”

Łączna liczba
punktów
P=C+G

60 pkt

40 pkt

100 pkt

2

F.H.U. Auto-Sport Ireneusz
Konkel Cieszenie 7D, 83-334
Miechucino

35,32 pkt

40 pkt

75,32 pkt

3

EVERSPORT Sp. z o.o. ul.
Kiersnowskiego 18/45, 03-161
Warszawa

40,27 pkt

40 pkt

80,27 pkt

4

AK SPORT Andrzej Gniado ul.
Lipowa 7, 05-079 Okuniew

28,90 pkt

40 pkt

68,90 pkt

Otrzymują:
1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a
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