PREZYDENT
MIASTA PABIANIC
ZP.271.11.2021

Pabianice, dnia 13.12.2021 r.
Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez możliwości przeprowadzania negocjacji na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych
w Pabianicach (5 lokalizacji)”- część V,
Miasto Pabianice, zwane dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej
dalej ustawą Pzp informuje, że w zakresie części V ww. postępowania jako najkorzystniejsza została
wybrana oferta złożona przez firmę:
„MAGNUM” Małgorzata Jarzębowska
ul. Przełajowa 4 m 253, 94-044 Łódź
Cena oferty: 245 083,65 zł

Wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części V dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SWZ. Ww. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i uzyskała 80 punktów w bilansie kryteriów opisanych
w SWZ (80 ze 100). Wybrana oferta jako jedyna złożona w postępowaniu w zakresie części V jest ofertą
najkorzystniejszą. Szczegóły oferty wraz z punktacją przyznaną w poszczególnych kryteriach oceny ofert
oraz łączną punktacją przedstawia tabela poniżej:
Nr
Wykonawca
oferty

PUNKTY (p)
w kryterium:
Cena oferty
(zł brutto)
Waga 60 %

PUNKTY (p) w
kryterium:
Długość okresu gwarancji
na roboty budowlane oraz
zamontowane materiały
i urządzenia
Waga 20 %

PUNKTY (p)
w kryterium:
Skrócenie 42 dniowego
okresu wykonania robót
budowlano –
instalacyjnych
Waga 20 %

PUNKTY
(p)
łącznie:

Część V – Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8
1.

„MAGNUM” Małgorzata 245 083,65 zł 72 miesiące
Jarzębowska
60 p
20 p
ul. Przełajowa 4 m 253,
94-044 Łódź

0 tygodni
0p

80 p

Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują
Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Pzp
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