Gryfice, dnia 29.07.20 19 r.

Wg rozdzieJnjl<a

Szanowni

Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze
prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej z montaiero dwufunkcyjnych kotłów gazowych i kuchenek

gazowych z systemem odprowadzania spalin i wentylacji o..az wewnętr·zną ins talacją c.o. w lokałach
mieszkalnych nr 1,2,3,4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Litewskiej 8 oraz nr l , 2, 3, 4, S
i 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Litewskiej 8a w Gryficach"
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
EKO-STER Sp. z o.o., ul. Woliliska 43 , 72-400 Kamie{t Pomorski
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełn ił warunki formalne i uzyskał największą ilość punktów spośród ofert spelniających warunki
udziału

w postępowan i u.

streszczen1e oceny 1 porownama złożonyc
Nazwa i adres Wykonawcy
(Nr oferty)

l. p

EKO-STER Sp. z o. o.
ul. Wolińska 43

l.

2

o ·ert:

Cena brutto

Okres
Liczba
gwarancji
l
punktów
liczba punktów
w kryterium
w kryterium
-cena
okres gwarancji

147.272,90 zt

60.00 pkt

194.400,00 zl

45,45 pkt

72-400 Kamiei1 Pomorski (l)

Calesco S.A. ul. Tczewska 32
70-850 Szczecin (2)

Termin wykonania/
liczba punktów w
kryterium termin
wykonania

60 miesięcy/

30.09.2019 r.

20,00 pkt

/ 20,00 pkt

60 miesięcy/

30.09.2019 r./

20,00 pkt

20,00 pkt

Lączna

liczba
punktów
100.00

~kt

85,45 pkt

W toku postępowania odrzucone zostały następuj ące oferty:
L. p.
Nazwa i adres Wykonawcy
Uzasadnienie odrzucenia oferty
(Nr oferty)
l.
-

z

amawta, ący

L. p.

l.

wy kluczył z oostępowama:
Nazwa i adres Wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

-

-

Umowa ze zwvc1ęzca postępowania zostame zawarta po uruyw1e termmu okreslonego zgodme z art. 94
Prawozamówiell publicznych.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż
Państwo prawo wnieść odwołanie

usta\ĄI)I

wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają
w terminach i fonnie określonych w art. 180 i następne ustawy Prawo Zamówień

Publicznych.

j
PREZES .. ~RZĄDU

RozdzieJ nik:
l . Wykonawcy
2. Tablica ogloszell. strona internetowa

