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Koszalin, dnia 21.11.2017 r.

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot. przetargu nieograniczonego na: „Budowę sieci tras rowerowych Pomorza
Zachodniego – Trasa Pojezierna odcinek Ińsko-Storkowo”
1) wybór najkorzystniejszej oferty:

POL-DRÓG
Drawsko Pomorskie S.A.
ul. Podmiejska 2
78-500 Drawsko Pomorskie

2) cena:

1 088 666,28 zł
(słownie: jeden milion
osiemdziesiąt osiem tysięcy
sześćset sześćdziesiąt sześć
złotych 28/100) łącznie
z podatkiem VAT

3) dodatkowy okres gwarancji

- 24 miesiące

4) doświadczenie Kierownika Budowy

- 3 inwestycje

Ocena wybranej oferty: 100,00 pkt
Uzasadnienie:
Za najkorzystniejszą została uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
Nazwa kryterium
Symbol
Waga
Cena oferty

C

60 pkt

Dodatkowy okres gwarancji

G

25 pkt

Doświadczenie Kierownika budowy

D

15 pkt

Razem

100 pkt

1) Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
a) Cena „C”- waga 60 pkt
Kryterium „cena” rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez
Wykonawcę w Formularzu oferty
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” :
najniższa oferowana cena brutto
C – ilość punktów = ----------------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej
Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena” to 60 punktów.
b) Dodatkowy okres gwarancji „G” – waga 25 pkt
1

Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji” – „G” rozpatrywane na podstawie terminu
gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę ponad wymagany okres 60 miesięcy.
Wykonawca otrzymał maksymalną ilość punktów za zadeklarowanie dodatkowego
24-miesięcznego okresu gwarancji.
Sposób przyznania punktów w kryterium „ Dodatkowy okres gwarancji” :
dodatkowy okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie
G – ilość punktów = ------------------------------------------------------------------- x 25
dodatkowy okres gwarancji 24 m-ce
Maksymalna ilość punktów według kryterium Dodatkowy okres gwarancji to 25
punktów.
c) Doświadczenie Kierownika budowy „D” – waga 15 pkt
Zamawiający przyznał punkty za doświadczenie kierownika budowy w pełnieniu funkcji
kierownika budowy na inwestycji drogowej wartości co najmniej 1 mln PLN brutto,
polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2017.1332) drogi lub budowie ścieżki
rowerowej (przy czym inwestycja winna być odebrana ostatecznie przez jej
zamawiającego):
- na 1 inwestycji Wykonawca otrzymał 5 punktów,
- na 2 inwestycjach Wykonawca otrzymał 10 punktów.
- na 3 i więcej inwestycjach Wykonawca otrzymał 15 punktów
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzymała dana oferta, została obliczona wg wzoru:
KO = C + G + D
gdzie: C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres
gwarancji
D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doświadczenie kierownika
budowy
Poniżej Zamawiający podaje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację:
Oferta
Nr

1

2

3

Wykonawca

POL-DRÓG Drawsko
Pomorskie S.A.
ul. Podmiejska 2
78-500 Drawsko
Pomorskie
STRABAG sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

PRD NOWOGARD S.A.
ul. Górna 2/1
72-200 Nowogard

Dodatkowy
okres
gwarancji
(ponad
wymagany
60miesieczny)

Doświadczenie
kierownika
budowy
(ilość
inwestycji)

Łączna
punktacja

1 088 666,28zł
--------------- x 60 pkt= 100,00pkt
1 088 666,28zł

24
miesiące
- 25 pkt

3 inwestycje
– 15 pkt

100,00
pkt

1 088 666,28zł
------------------ x 60 pkt= 44,83pkt
1 457 163,30zł

24
miesiące
- 25 pkt

4 inwestycje
– 15 pkt

84,83
pkt

Cena brutto PLN

1 088 666,28zł
------------------ x 60 pkt= 41,83pkt
1 561 574,78zł

24
miesiące
- 25 pkt

0 inwestycji
– 0 pkt
Wykazane
inwestycje
zrealizowane
przed datą
uzyskania
uprawnień
budowlanych

66,83
pkt
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