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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego ZP/PN/5/2020 na Roboty budowlane (remont
dachu) w budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
Do wykonawców według załącznika adresowego i zainteresowanych
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity:
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej uPzp Zamawiający tj. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 informuje, że w postępowaniu o
zamówienie publiczne ZP/PN/5/2020 na Roboty budowlane (remont dachu) w budynku głównym
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo-Usługowa „BSC” Janusz Szreder z siedzibą
w Baninie (kod: 80-297) przy ul. Wierzbowej . W postępowaniu złożono cztery oferty. Oferty zostały ocenione w
następujący sposób:
1. Zakład Budowlano-Dekarski Marek Plechowski, 80-756 Gdańsk, ul. Angielska Grobla 14, cena –
334.917,12 PLN – 48,44 pkt, gwarancja – 36 miesięcy – 40 pkt, łącznie – 88,44 pkt.
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Miotk, 83-307 Kiełpino, ul. Osiedlowa 5, cena - 280.000,00 PLN –
57,94 pkt, gwarancja – 36 miesięcy – 40 pkt, łącznie – 97,94 pkt.
3. Jarosław Klasa MRJ, 81-601 Gdynia, ul. Afrodyty 26, cena – 290.456,11 PLN – 55,85 pkt, gwarancja – 36
miesięcy – 40 pkt, łącznie – 95,85 pkt.
4. Firma Handlowo-Usługowa „BSC” Janusz Szreder, 80-297 Banino, ul. Wierzbowa 3, cena – 270.377,86
PLN – 60 pkt, gwarancja – 36 miesięcy 40 pkt, łącznie 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru
Oferta wykonawcy Firma Handlowo-Usługowa „BSC” Janusz Szreder z siedzibą w Baninie spełnia
wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest są zgodne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W/w wykonawca złożył
ofertę o najniższej cenie oraz terminie gwarancji wynoszącym 36 miesięcy, uzyskując w ocenie największą liczbę
punktów tj. 100,00 pkt.
Z postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta na zasadach
określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2) uPzp tzn. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Umowa zostanie zawarta w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 10 w siedzibie Zamawiającego pok.
nr 307.

