16.09.2020
Numer sprawy 35/NZ/2020/AT
Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie
zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na roboty budowlane dotyczące Pełnienia funkcji
nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn.: Przebudowa
punktu widokowego „Wzniesienie Strzeleckie” w Sopocie.
Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca SMARTCO Wojciech Orlik, Ul. Bydgoska 23,
81-322 Gdynia.
Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców,
odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty
Punktacja przyznana
Miejsce
ofertom w każdym
w
SUMA rankingu
kryterium
punktów
ofert
I
II
kryterium kryterium

Lp.

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko

1

RG Nadzory Usługi Budowlane
Ryszard Gad
Ul. Dreszera 12A/16
81-261 Gdynia

29,49

40

69,49

III

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA
Przemysław Marszałkowski
Ul. Głogowa 9
80-297 Banino

38,67

40

78,67

II

60

40

100,00

I

38,67

40

78,67

II

24,17

40

64,17

IV

3

4
5

SMARTCO Wojciech Orlik
Ul. Bydgoska 23
81-322 Gdynia
GOBAR Budownictwo Bartłomiej Górny
Ul. Wybickiego 5b/6
82-200 Malbork
Biuro Obsługi Inwestycji
INWEST – WYBRZEŻE Sp. zo.o.
Ul. Derdowskiego 7
81-369 Gdynia

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawców, odrzucenia
ofert:

str. 1

Wykonawca który złożył ofertę nr 3 SMARTCO Wojciech Orlik ul. Bydgoska 23, 81-322
Gdynia, nie podlega wykluczeniu, oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu i wykonawca
ten złożył ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz
zgodnie z art. 91 ust. 1 p.z.p.
Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty Wykonawcy
Zamawiający zawiadamia, że terminem określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, jest termin 5
dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę
22.09.2020r. W związku z tym zamawiający zaprasza wykonawcę na zawarcie umowy zgodnie
z postanowieniami specyfikacji i oświadczeniami oferty.
Zgodnie z art. 2 pkt 17 p.z.p. zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami
komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.
Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180
ust. 5 p.z.p.
Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie
kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 p.z.p.
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