A.2300.5.24.2022
Zielona Góra, 22 sierpnia 2022 r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
udostępniana na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09
adres skrzynki ePUAP: /mosirZG/skrytkaESP
adres strony internetowej: http://www.mosir.zgora.pl/
NIP: 973-100-74-58
REGON: 000986923
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Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego:
w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż 5.350.000 euro pn. Piłka Nożna To jest To - zadaszenie
trybun na stadionie piłkarskim przy ul. Sulechowskiej;
miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra;
oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane (główny kod);
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, i inżynieryjne i kontrolne;
71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne;
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego;
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania;
71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe;
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane;
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne;
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne;
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego;
71530000-2 - Doradcze usługi budowlane;
71540000-5 - Usługi zarządzania budową;
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane;
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji;
45223800-4 – Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji;
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne;
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji.
rodzaj zamówienia – robota budowlana.

3.

Dane Wykonawcy (konsorcjum), którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

firma: Zielona Góra Development Walczak & Pacyna Sp. jawna (NIP 9730987638);
kod, miejscowość: Jarogniewice 5a, 65-385 Zielona Góra;
cena wybranej oferty z VAT: 798.000,00 zł;
ilość punktów przyznanych w kryterium cena „C”: 60,00 pkt;
ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt;
łączna ilość punktów: 100,00 pkt;
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Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie pzp, a zawartym w Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ) i uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów przyznanych
w kryterium „C” + „G” + „D” – 90,00 pkt, w tym w kryterium cena „C”- 60,00 pkt, gwarancja „G” – 20 pkt,
doświadczenie Kierownika budowy „D”– 10,00 pkt.
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Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:
oferta nr 1 złożona przez konsorcjum firm:
firma: Zielona Góra Development Walczak & Pacyna Sp. jawna (NIP 9730987638);
kod, miejscowość: Jarogniewice 5a, 65-385 Zielona Góra;
cena wybranej oferty z VAT: 798.000,00 zł;
ilość punktów przyznanych w kryterium cena „C”: 60,00 pkt;
ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt;
łączna ilość punktów: 100,00 pkt.
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