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Stryków, dnia 27.01.2020 r.
IZP.271.56.2019
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa
oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej ustawa Pzp, sygn. IZP.271.56.2019)

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków” za
najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

„PRONAD” Jerzy Ciarkowski ul. Dworcowa 15, 92 –636 Łódź
Uzasadnienie:
W dniu 26.11.2019 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w ww. postępowaniu. W terminie wpłynęły
2 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert i przyznał punktację łączną oraz w każdym kryterium
oceny zgodnie z poniższym zestawieniem:
1. Zakład Projektowania Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa ul. Małej Piętnastki 5/6, 93–
221 Łódź, cena ofertowa brutto = 11.800,00 zł, wykonawca został wykluczony, a oferta
odrzucona;
2. „PRONAD” Jerzy Ciarkowski ul. Dworcowa 15, 92 –636 Łódź, cena ofertowa brutto =
14.760,00 zł,
Liczba uzyskanych punktów kryterium cena: 60 pkt.;
Liczba uzyskanych punktów w kryterium doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
skierowanego do realizacji zamówienia: 20 pkt.;
Suma punktów: 80,00 pkt.
Oferta nr 2 uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 80,00 pkt. oraz spełniła wymagania zawarte
w SIWZ. Oferta nr 1 została odrzucone z postępowania. Uzasadnienie faktyczne i prawne skierowano
do Wykonawcy wykluczonego, którego ofertę odrzucono, w odrębnym piśmie.
Wynik postępowania został zatwierdzony przez Burmistrza Strykowa w dniu 27 stycznia 2020 roku.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego na ww. zadanie zostanie zawarta zgodnie z terminem
określonym art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp – tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony
prawnej określone w ustawie Pzp – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
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