Lidzbark Warmiński dnia: 2022-05-11

Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o
Lipowa 21
11-100 Lidzbark Warmiński
……………………………………………….
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: 1/ABK/III/2022/5
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez
negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont budynku mieszkalnego położonego przy ulicy
Pięknej 9-11 w Lidzbarku Warmińskim” – znak sprawy 1/ABK/III/2022.

Zamawiający, Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana
została oferta:
P.P.U.H Lech Bud S. z.o.o
Piękna 3a 11-100 Lidzbark Warmiński
na: Remont budynku mieszkalnego położonego przy ul. Pięknej 9-11 w Lidzbarku Warmińskim za cenę
brutto 315 185.78 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną w przedmiotowym postępowaniu spełniającą wszystkie wymogi
określone w SIWZ , nie podlegającą odrzuceniu ani wykluczeniu a jej cena nie przewyższa kwoty, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:
Nr
ofert
y

Cena

Łączna liczba punktów

1

P.P.U.H Lech Bud S. z.o.o
Piękna 3a
11-100 Lidzbark warmiński

100,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DOMEX"
Jan Fydrych
Piłsudskiego 17
11-100 Lidzbark Warmiński

88,82

88,82

3

RANTECH Sp. z o.o.
Gutkowo 80A
11-041 Olsztyn

65,95

65,95

Nazwa i adres wykonawcy
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Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 0
Informacja o terminie zawarcia umowy:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem
art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli
zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.
Zamawiający

Sławomir Krasowski
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