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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usług prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
).dla zadania pn.: „Pełnienie

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach

zadania pn. „Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie”
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający działając na podstawie art.253 ust. 1 pkt 1 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - informuje iż w postepowaniu o udzieleniu zamówieniu
publicznego na usługi prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia
nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ).dla zadania pn.: „Pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola integracyjnego w
Uniejowie” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 9 złożoną przez: B&ES Michał Leszczyński,
Wodna 7, 87-152 Pigża. Oferta w/w uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte
kryteria wyboru oferty określone w SWZ. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,.
1. Zamawiający podaje poniżej informacje o wykonawcach , którzy złożyli oferty w
przedmiotowym postępowaniu , a także punktację przyznaną ofertą w kryterium oceny ofert i
łączną punktację
Nr
oferty

Nazwa ( firma) i adres
wykonawcy

1

INŻ. HENRYK KINASTOWSKI
INWESTPROJEKT, Aleja
Wolności 17, 62-800 Kalisz

Oferta nie podlegała ocenie

2

MRS Sp. z o.o., ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa

26,84 pkt

Pismo sporządziła: Aleksandra Borowska

Ocena punktowa w kryterium:
cena

Doświadczenie
inspektora nadzoru koordynatora
zespołu

40pkt

Łączna
ilość
punktów

66,84 pkt

3

BRD CONSULTING Sp. z o.o.,
Cieplarniana 1X, 94

45,13 pkt

40 pkt

85,13 pkt

-241 Łódź
4

Firma Usługowa
“GAWŁOWSKI” Gawłowski
Piotr, Biała 7, 42-200
Częstochowa

38,91 pkt

40 pkt

78,91 pkt

5

WIESŁAW JÓZEF HAJDUK,
Biała Rządowa nr 7, 70-786 Biała
k/ Wielunia

49,28 pkt

40 pkt

89,28 pkt

6

PHU “ORTUS” Janusz Fengler,
Polna, 98-200 Sieradz

20,98 pkt

40 pkt

60,98 pkt

7

Pilamis Sp. z o.o. Sp.k., Al.
Marszałka Józefa Piłsudskiego
133D, lok.127, 92-318 Łódź

35,17 pkt

40 pkt

75,17 pkt

8

Kabis Consulting Konrad Piesyk,
Wały Dwernickiego 117/121
lok.P211, 42-202 Częstochowa

52,00 pkt

40 pkt

92,00 pkt

9

B&ES Michał Leszczyński,
Wodna 7, 87-152 Pigża

60,00pkt

40 pkt

100 pkt

10

MD PROJEKT
KOMPLEKSOWE USŁUGI
INŻYNIERSKIE DARIUSZ
ŚRÓDECKI, ul. Półwiejska 5,
62-025 Kostrzyn

Oferta nie podlegała ocenie

Jednocześnie Zamawiający informuje, że planowany termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne
w przedmiotowym postępowaniu, zostanie wyznaczony w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
publikacji niniejszej informacji.

Józef Kaczmarek
Burmistrz Miasta Uniejów

Pismo sporządziła: Aleksandra Borowska

