Kraków, dnia 02 lutego 2021r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-30/20
Działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 92 ust. 2, a także art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa”, Zamawiający – Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy budynku w zakresie prac budowlanych oraz
instalacyjnych w celu przystosowania dla potrzeb RCKiK Oddział Terenowy Wadowice (znak sprawy jak wyżej), wybrał jako
najkorzystniejszą:
Ofertę nr 02 złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda, ul. Piłsudskiego 70A, 32200 Miechów, wartość oferty 762 769,49 zł brutto, termin wykonania: poniżej 2 miesięcy, okres rękojmi/gwarancji: 48/48 miesięcy.
UZASADNIENIE
Na podstawie przeprowadzonych czynności badania ofert Zamawiający stwierdził brak podstaw do odrzucenia oferty na podstawie
przepisu art. 89 ust. 1 ustawy.
Oferta zyskała na podstawie przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert następujące wartości punktowe:
W kryterium „Cena” – 5,5 punktów;
W kryterium „Termin wykonania” – 3 punkty;
W kryterium „Okres rękojmi/gwarancji” – 1 punkt;
Ocena łączna: 9,5 punktów.
Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uwzględniając powyższy stan rzeczy, Zamawiający postanowił jak na wstępie.
Pozostałe oferty:
Oferta 01 złożona przez Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET, Os. Szkolne 3, 31-975 Kraków, wartość oferty: 699 627,65 zł.
Ocena oferty na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert:
W kryterium „Cena” – 6 punktów;
W kryterium „Termin wykonania” – 1,5 punkty;
W kryterium „Okres rękojmi/gwarancji” – 0,75 punkt;
Ocena łączna: 8,25 punktów.
Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu wskazanego w art. 94 ust.
1 pkt. 2 ustawy.
Łukasz Guliński
Dyrektor RCKiK w Krakowie
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