Radom, dnia 03 grudnia 2012r.
Znak sprawy: 10/2012/ZP

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zamówienie o nazwie: Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia w ramach zadania
"Budowa zadaszonej trybuny na stadionie przy ul. Struga w Radomiu”
W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, działając na
podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) oraz rozdziału 18 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) Zamawiający:
1) Przedstawia poniżej nazwę (firmy), siedzibę i adres Wykonawcy, który złożył
w przedmiotowym postępowaniu niepodlegającą odrzuceniu ofertę wraz ze streszczeniem oceny oraz
przyznaną punktacją:
Numer oferty 1

Kryterium oceny

Cena ofertowa

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
ROSA-BUD Spółka Akcyjna, ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom
Cena ofertowa brutto: 150 000,00 PLN

Ocena
(liczba pkt)

100,00 pkt

Uzasadnienie

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie kryterium,
określonego w rozdziale XVIII SIWZ
KC = (Cn / Cob) x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Łączna punktacja
– suma punktów za
poszczególne
kryteria

100,00 pkt

KC = (150 000,00/150 000,00) x100 pkt = 100 pkt

2) Informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w rozdziale 18 SIWZ (cena – maks. 100 pkt.)
wyboru najkorzystniejszej oferty.
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę: ROSA-BUD Spółka
Akcyjna, ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom (cena ofertowa brutto: 150 000,00 złotych), ponieważ jest jedyną
złożoną ofertą, nie podlega odrzuceniu - w toku oceny uzyskała (100 pkt, z czego 100 pkt za kryterium ceny).
Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
3) informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po przekazaniu
niniejszego zawiadomienia Wykonawcy .

Kierownik Jednostki Zamawiającego
-Dyrektor MOSiR w Radomiu

