
UCHWAŁA nr 16/2018

zarządu stowarz yszenia Przyjaciół chorych

,,Hospicjum" W Gliwicach

z dnia| 31.07 .2018

Stowarzyszenie Przyjaciół chorych ,,Hospicjum" W Gliwicach, 44-101 Gliwice,
ul, DaSzyńskiego 29, jako zamawiajacy:

Zarząd stowarzyszenia Przyjaciół chorych ,,Hospicjum W Gliwicach podejmuje
Uchwałę dotyczącą postępowania W przedmiocie Wyboru Wykonawcy dla zadania
o nazwie Rozbudowa i Przebudowa BudynkóW Hospicjum Miłosierdzia Bozego
usytuowanych przy ul, l, Daszyńskiego 29-31 W GliWicach-ETAP l

ZAWIADOMlENlE O WYBORZE NAJKORZYSTNl EJSZEJ OFERTY

działając W imieniu Zamawiającego na podstawie ai-. 92 ust 1PzP zalząd
zawiadamia, iż W ramach postępowania o udzielenie zamóWienia pUblicznego dla
zadania o nazwie Rozbudowa i PrzebUdowa BUdynkóW Hospicjum lMiłosierdzia

, Bożego usytuowanych przy ul, l. Daszyńskiego 29-31 W GliWicach-ETAP l

prowadzonym W trybie przetargu nieogranoczonego Wybrana została ofeńa złożóna
przez:

Zakład Budowlano lnstalacyjny,ALFA" mgr inz Wojciech caputa

Zgodnie z slWZ kryteriami Wyboru najkorzystniejszej ofeńy były;

a) cena - Waga kMerium * 60%

b) termin waga kMerium _ 30%

c) gwarancja-WagakryteliUm-10%

W toku postępowania zastosowano procedurę z ań, 24 aa PzP

W toku postępowania Wpłynęła jedna ofeńa, o następujących parametrach

l. W kMerium cena: 2,459,696,87 PLN (brutio) -60 pkt

ll W kMelium termin realizacji zamóWienia: 12 miesięcy-3o pkt

lll, W kryterium gwarancja: 5 lai ( 60 miesięcy)-1 pkt

Łącznie: 91 pkt (%)



uzasadnienie:

zgodnie z eń. 24aa ust. 1 ustawy PzP oraz rozdz. ll slWZ zamawiający
przeprowadził tzw. procedurę odwróconą - tj, najpierw dokonał oceny złożonych
ofeń, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego ofeńa została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega Wykluczeniu.

W Wyniku analizy złożoną ofeńy ustalono, ze spełnia ona Wszystkie Wymagania
określone pżez zamawiaiJącego W slWZ i nie podlega odrzuceniu W oparciu
o przesłanki zawańe W ań. 89 ust. 1 ustawy Pzp,

zamawiający dokonał oceny złożonej ofeńy W oparciu o kMeria oceny (cena brutto,
termin Wykonania, gwarancja) Wskazane W slWZ iW ogłoszeniu o zamóWieniu,
W Wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez zakład Budowlano
lnstalacyjny,^LFA" mgr inź, Wojciech caputa przyznano największą ilość punktóW
Wykonawca Wykazał brak podstaw Wykluczenia W okolicznościach, o Kórych mowa
W ań, 24 ust, 1 ustawy Pzp,

W tym stanje rzeczy na|eży uznać, że ofeńa WW Wykonawcy jest najkorzystniejsza
W rozumieniu ań, 2 pkt 5 ustary PzP olaz zapisóW slWZ,
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