
Kraków dnia 15.10.2020 r.
1/P/2o2o

lNFoRMAcJA o RozsTRzYGNlĘclU PosTĘPoWANlA

DotYczY PostęPowdnia Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę windy
zewnętrznej PrzY budYnku Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Loretańskiej 76 w Krakowie
na działce nr 89 obr. 61 Śródmieście

ZamawiającY, Gmina Miejska Kraków-ZespółSzkół Energetycznych, działając na podstawie art.92 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r. Prawo zamówień publicznych (t.1. oz. U.2o1g r. poz. 1843 ze zm.),
zwanej dalej:,,ustawąPzP" informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie
za mówienia publicznego:

1) W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty:
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1.
lntero Serwis sp. z

o,o.

ul. Gustawa
Daniłowskiego

6/76

01-833 Warszawa

644.000,0O zł /
38,38 pkt

Spośród
wykazanych 4
zamówień 3

spełniają
wymagania
określone w siwz
d|a tego
kryterium, (w 1
podanym w
ofercie
zamówieniu nie
wykazano, aby
obejmowało
budowę lub
remont windy)/
].5 pkt

nie określono
osoby
kierownika
robót
elektrycznych/
0 pkt

53,38 pkt

2.
Przedsiębiorstwo
Ustugowo-
Budowlane WAKO
BlS sp. z o.o.sp,k.
ul. Bułgarska
1,5/uL
30-409 Kraków

4t2.050,0O zł /
60 pkt

żadne z
podanych 3

zamówień nie
spełnia wymagań
określonych w
siwz dla tego
kryterium (w
żadnym z

Podane 1

zamówienie nie
spełnia
wymagań
określonych w
siwz dla tego
kryterium (w
podanym w

60 pkt



podanych W

ofercie zamówień
nie wykazano,
aby obejmowały
budowę lub
remont windy)/
0 pkt

ofercie
zamówieniu nie
wykazano, aby
obejmowało
budowę lub
remont windy)/
0 pkt

3.
DeS Henryk
Dowgier Anna
Dowgier sp.j.
ul. Galla 5/1
30-053 Kraków

589.000,00 zł /
4L,97 pkt

Wykazano 5

zamówień /
20 pkt

Wykazano 5

zamówień /
20 pkt

81,97 pkt

2) Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą:

Oferta nr 1

DeS Henryk Dowgier Anna Dowgier sp.j.

ul. Galla 5/1

30 - 053 Kraków

Cena brutto: 589.000,00 zł

UZASADNlENlE: oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) oraz ustawie Pzp i która w sumie uzyskała 81,97 pkt na podstawie kryteriów określonych w
SIWZ, w tym cena - 4L,97 pkt, doświadczenie kierownika budowy - 20 pkt, doświadczenie kierownika
robót elektrycznych - 20 pkt. Oferta uzyskała największą ilość punktów w ramach wszystkich kryteriów
i została uznana za najkorzystniejszą.

3) Wykonawca, którego ofertę odrzucono lub wykluczono.

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego
wykonawcy. DyREKT6R

(podpis Kierownika nlego
upoważnionej)


