Rzeszów, 31.05.2021 r.

RZ.ROZ.2810.5.5.2021.PK

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, pn.:
„Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego przy ulicy Kwiatkowskiego nr 2 w Rzeszowie poprzez
poprawę termoizolacyjności ścian zewnętrznych, modernizację instalacji wewnętrznych i poprawę
funkcjonalności pomieszczeń” w systemie zaprojektuj i wykonaj znak RZ.ROZ.2810.5.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) informuje, że dokonał wyboru oferty
najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.
1.

W przedmiotowym postepowaniu wybrana została oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę:
ALPALINE Sp. z o.o.
ul. Langiewicza 22
35-021 Rzeszów

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.05.2021 r. do godz. 9:00 została złożona 1 oferta. Zamawiający
dokonał badania i oceny złożonej oferty.
Kryterium oceny ofert:
1)
Cena- 60%,
2)
Okres rękojmi i gwarancji – 40%.
Oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedłożył podmiotowe środki dowodowe, na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający
dokonał weryfikacji złożonych oświadczeń i dokumentów. Złożone oświadczenia i dokumenty potwierdzają, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania.

2.

Nr
oferty

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z podaniem punktacji przyznanej ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktacja:

Nazwy albo imiona i
nazwiska
Wykonawców

Siedziby albo miejsca
zamieszkania, jeżeli są
miejscami wykonywania

Kryterium
„Cena” - C
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Kryterium „Okres
rękojmi i gwarancji”

Łączna punktacja

www.wody.gov.pl

działalności
Wykonawców

ALPALINE Sp. z o.o.
1

ul. Langiewicza 22
35-021 Rzeszów

60 pkt.
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