PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
Pabianice, dnia 16 listopada 2020 r.
ZPK.271.9.2020
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pt. „Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Cedrowej, Dereniowej, Kalinowej,
Jałowcowej i Owocowej w Pabianicach”
Zamawiający Miasto Pabianice, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, działając
na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1843, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że w ww. postępowaniu
dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty Wykonawcy:
P.B.H. ELSAT Marcin Posłuszny
95-082 Dobroń, ul. Sportowa 29
Cena oferty: 186 904,65 zł

Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta spełniła wszystkie
wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
i uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 punktów w bilansie kryteriów opisanych w SIWZ. Oferta
ww. Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą.
W prowadzonym postępowaniu w określonym terminie do składania ofert, oferty złożyło
dwóch Wykonawców. Zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją zawiera tabela poniżej:
Nr
Firmy i adresy
oferty Wykonawców

1.

P.B.H. ELSAT
Marcin Posłuszny
95-082 Dobroń
ul. Sportowa 29

Punkty (p) w
kryterium:
Cena oferty
(zł brutto) –
waga 60%

Punkty (p) w kryterium: Punkt (p)
Długość okresu gwarancji łącznie
na roboty budowlane oraz
zamontowane materiały i
urządzenia – waga 40%

186 904,65 zł 60 miesięcy,
60 p
/na oprawy
oświetleniowe 120
miesięcy gwarancji
producenta/

Termin wykonania Warunki
zamówienia
płatności

100 p

Zgodnie z
zapisami SIWZ
(14.12.2020 r.)

Zgodnie
z
zapisami
SIWZ

96,86 p

Zgodnie z
zapisami SIWZ
(14.12.2020 r.)

Zgodnie
z
zapisami
SIWZ

97,96 p

Zgodnie z
zapisami SIWZ
(14.12.2020 r.)

Zgodnie
z
zapisami
SIWZ

40 p
2.

MR INSTAL sp. j. 197 230,50 zł 60 miesięcy,
ul. Podchorążych 56,86 p
/na oprawy
51 lok. 1
oświetleniowe 120
94-234 Łódź
miesięcy gwarancji
producenta/

40 p
3.

SP-INSTAL
Sebastian
Przepiórski
95-100 Zgierz
ul. Długa 6/5

193 479,00 zł 60 miesięcy,
57,96 p
/na oprawy
oświetleniowe 120
miesięcy gwarancji
producenta/

40 p
Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty.

PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
Zamawiający jednocześnie informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta
po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
w/z PREZYDENTA MIASTA
/-/ Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek
I Zastępca Prezydenta Miasta

