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Zamawiający: Małgorzata Bagłaj Prywatny Gentrum Dermatologii Estetycznej "Bagłaj"
!ndywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, u|. Widok B, 50-052 Wrocław,

Zapylanie ofeńowe nr

2 z dnia 27 czerwca 2a17

dotyczące wykonania prac budowlanych

polegających na wykonaniu stanu surowego otwańego wrazze stalową więzbą dachową bez pokrycia
oraz prace drogowe na terenie działkiiZD|UM wrazzprzyłączami isieciami.

Zapfanie ofeńowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta w terminie od 27
czerwca 2017

W terminie określonym przezZamawiającego (do 12 lipca2a17 r,) wpłynęły następujące ofeńy:

1.
2.

lll.

Przedsiębiorstwo Budowlane,,Mańud ABJ" Sp. z o.o,

ARS Sp. z o.o,

lnformacja o spełnieniu warunku dotyczącego zakazu udzielania zamówień podmiotom

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ofeńowym nie są powiązani
lub kapitałowo.

Ofeńy podmiotów

- wykonawców określonychw

z zamawiającym osobowo

p. ll spełniływarunki udziału w postępowania.

Wybór najkorzystniejszej ofeĘ nastąpi w oparciu o nasiępujące kryteria:
Cena netto ofeńy (wańość w PLN)

Cenę netto ofeńy należy wyrazić w złotych polskich.

hsady oceny

kryteriów:

Kryterium,,Cena

Ofeń/

Najwyższą liczbę punktów otrzyma ofeńa zawieĘąca najnizszą cenę,
odpowiednio zgodnie z ponizszym wzorem:

Cena min

a

każda następna

WCENA=
Gdzie:

x 100 pkt

cena badana

WCENA- oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium Cena Ofeńy;

Cena min - oznacza minimalną cenę netto zaproponowaną wśród ofeń podlegających ocenie;
Cena badana - oznacza cenę netto zaoferowaną w ofercie podlegającej ocenie
Wybrana zostanie ofeńa najkozystniejsza (z największą ilościąpunktów), która biorąc pod uwagę
złożoneofeńy, mieścisię w możliwościachfinansowych (budzecie) Zamawiającego.

a.

Zestawienie punktowe ofeń wykonawców wraz z wyszczególnieniem

kryteriów

Kryteria l
Firmy

Cena (łącznie)

- cena
dla

netto
30

użytkowników

/ Punktv

punktacji za każde z

ARS Sp. z

Przedsiębiorstwo
Budowlane ,,Maxbud
ABJ" Sp. z o.o.

o.o.

2.152.556,15

1.884,535,06

brutto zł

brutto zł

l

l

87,55 pkt

100 pkt

b.

Wybór najkozystniejszej ofeńy wlaz z uzasadnieniem wyboru tj. ofeńa zdobyła łącznie
największą liczbę punktów, nie podlega odzuceniu oraz odpowiada opisanemu przez

zamawiającego przedmiotowi zamówienia,

Najkorzystniejszą ofeńę złożył:ARS Sp. z o.o., zgodnie z kryteriami i wagami oceny (w pkt a
powyżej). Konsorcjum przedstawiło najniższą cenę i w efekcie otrzymało najwyższą ocenę =
100 pkt

Małgozata BagĘ

Katarzyna Gołuchowska

(data i podpis osób sporządzających protokół

-

Komisji Przetargowej)

