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Pieczęć zamawiającego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art.92 ust. 1 ustawy pzp

l.

Zamawiający
szkolne schronisko Młodzieżowe
ul. Grochowa21
30-731 Kraków
REGON: 000970301
z

NIP: 677-15-42-340
faks: (12) 650-67-30

Telefon: (l2) 653 24 32
e-mail: schronisko@ssm,com.pl

ż. przedmiot

zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia:
Adaptacja pokoi na parterze budynku, oraz, malowanie pomieszczeń w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym 30-731 Kraków, ul. Grochowa 21
CZĘŚ.C A -,,Adaptacja pokoi"
CZĘSC B -,,Malowanie pomieszczeń"

3.

Zlożone ofertv:
Oferta nr 1:
Na częśćB

ANIFA Anna Bąk 37-450 Stalowa Wola, ul. Górskiego

8

Oferta nr 2

NaczęśćAiB

SETTOM CONSULTING Tomasz Setner

2.

Liczba punktów przyznanych ofeńom

Ofertanr1-odrzucona

30-081 Kraków, ul. Królewska 57

:

Oferta nr 2,.
CzęśćA

cena 70 pkt, termin 20 pkt, gwarancja 10 pkt.

CzęśćB
cena70 pkt, termin 20 pkt, gwarancja 10 pkt.

4.

Oferty odrzucone:
Odrzucono jedną ofertę:
Oferta nr l w częściB na podstawie art.89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz.2164) oferta zawlera błędy
w obliczeniu ceny. Oferta zawięra niezgodną z obowiązującymi przepisami stawkę
podatku VAT.
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Wyniki przetargu

Na Podstawie streszczęnia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano najkorzystniejszą
ofertę na częśćA i B przedmiofu zamówienia.

Oferta nr

2

SETTOM CONSULTING Tomasz Setner 30-081Kraków,

ul. Królewska 57

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełniająca warunki udziafu w postępowaniu.
6.

Termin zau, ar cia umowy :
Termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego moze być zawarta,
Zamawiający ustala zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. prawo
zarnówięh publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 2164 ) na dzięń 31 lipca 2017 r.
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