Opole, dnia 28.02.2020r.

Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu
Numer pisma: ……………………………………..
Znak sprawy: ZP/PROW/1/2020
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w
miejscowości Chróścice”.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający, PROWOD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup, działając na mocy art.
92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
informuje, iż po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (z zastosowaniem art. 24aa ustawy
Pzp), jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
Firma Handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole
z ceną ofertową brutto: 982 770,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt
złotych 00/100).
Uzasadnienie:
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp z wykorzystaniem
"procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
Oferta wybranego Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu i uzyskała
maksymalną ilość punktów:
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Firma Handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni
Król, Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525
Opole
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100,00

PROWOD sp. z o.o.
Siedziba: ul. Rynek 4
46-082 KUP
tel. 77 469 55 56
fax. 77 469 66 45
info@prowod.pl
sekretariat@prowod.pl
www.prowod.pl

Biuro:
ul. Janiny Kłopockiej 3
45-920 Opole
tel. 77 469 11 81
fax. 77 461 11 84
Zarząd:
Prezes: Bogdan Lechowski

NIP: 754-10-00-021 • Regon 530944564 • KRS
0000102843
Kapitał zakładowy: 68 306 810,00 zł
Bank: mBank O. Korporacyjny Opole
Nr konta: 23 1140 1788 0000 3535 3400 1001
Bank: Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim
Nr konta: 25 8895 0006 2000 0026 3971 0001
Bank: ING Bank Śląski
Nr konta: 66 1050 1504 1000 0090 3038 8194

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający ocenił złożoną ofertę w oparciu o kryterium Ceny brutto (waga 80%)
oraz kryterium Okresu gwarancji jakości i rękojmi (waga 20%), a także sprawdził czy oferta jest zgodna z
wymaganiami określonymi w SIWZ oraz zapisami ustawy Pzp.
Zważywszy na fakt, iż oferta Wykonawcy najwyżej ocenionego w odniesieniu do art. 24aa ustawy Pzp jest
zgodna z SIWZ oraz przepisami ustawy Pzp, a Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu, ostatecznie na
podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp jako najkorzystniejszą wybrano jedyną ofertę złożoną w
przedmiotowym postępowaniu, tj. ofertę Firmy Handlowej „EURO-STANDARD” S.C. Antoni Król, Andrzej
Król, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole. Oferta ta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 pkt.), zgodnie z art.
91 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 2 pkt. 5 lit. a) ustawy Pzp.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym
postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Jednocześnie, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w
sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną
ofertę.

…………………………………………………….
Podpis Zamawiającego

Do wiadomości:
- www.bip.prowod.pl
- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
- a/a

