
PROKURATURA OKR Ę GOWA 
W ZIELONEJ GÓRZE 

ul. Partyzantów 42 65-332 ZIELONA GÓRA 

Zielona Góra, C marca 2019 r. 

PO VII WB 261.2.2019 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, 

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 
ORAZ O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI 

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Prokuraturę  Okręgową  
w Zielonej Górze postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu 

stanowiącego siedzibę  Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 38, 

sygn. PO VII WB 261.2.2019, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy 

z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

— j.t. z późn. zm.) zamawiający dokonał  wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty 

złożonej przez wykonawcę: 

DRECON Sp. z o.o. 

ul. Władysława Łokietka 8B 

67-300 Szprotawa 

Oferta niniejszego wykonawcy uzyskała największą  liczbę  punktów w wyniku 

oceny ofert, niepodlegających odrzuceniu, przeprowadzonej przez zamawiającego, 

na podstawie kryterium określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

kryterium: cena— 60,00 pkt:  

cena całkowita netto: 720 328,54 zł, 
cena całkowita brutto: 886 004,10 zł; 
kryterium: okres gwarancji — 30,00 pkt:  

wykonawca zapewnił  60 — miesięczną  gwarancję  na wykonane roboty 

budowlane; 

kryterium: zatrudnienie osób niepełnosprawnych — 00,00 pkt:  

wykonawca nie zatrudni osób niepełnosprawnych przy realizacji przedmiotu 

zamówienia. 



uzyskując łącznie 90,00 pkt, w kryteriach odnoszących się  do przedmiotu niniejszego 
zamówienia publicznego. 

Jednocześnie zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono 
również  następujące oferty: 

	

1. 	Firma Architektoniczno — Budowlana Restauracji Zabytków 
„ARCHITEKTON" Leszek Peljan, Leszek Link Spółka Jawna 
ul. Rynek 4a 

67-200 Głogów 

a) kryterium: cena — 42995 pkt:  

cena całkowita netto: I 006 200,00 zł, 
cena całkowita brutto: I 237 626,00 zł; 

kryterium: okres gwarancji — 30 pkt:  

wykonawca zapewnił  60 — miesięczną  gwarancję  na wykonane roboty 

budowlane; 

kryterium: zatrudnienie osób niepełnosprawnych — 10,00 pkt:  

wykonawca zadeklarował  zatrudnienie osób niepełnosprawnych przy 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

uzyskując łącznie 82,95 pkt, w kryteriach odnoszących się  do przedmiotu niniejszego 

zamówienia publicznego. 

	

2. 	Przedsiębiorstwo Handlowo — Usługowe 
Jerzy Kmito 
ul. Piaskowa 36a 

66-100 Sulechów 

a) kryterium: cena — 4030 pkt:  

cena całkowita netto: I 056 768,00 zł, 
- cena całkowita brutto: I 299 824,64 zł; 
kryterium: okres gwarancji — 19,50 pkt:  

wykonawca zapewnił  39 — miesięczną  gwarancję  na wykonane roboty 

budowlane; 

kryterium: zatrudnienie osób niepełnosprawnych — 00,00 pkt:  

wykonawca 	nie zatrudni osób niepełnosprawnych przy realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

uzyskując łącznie 60,40 pkt, w kryteriach odnoszących się  do przedmiotu niniejszego 

zamówienia publicznego. 
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Ponadto zamawiający zawiadamia, że na podstawie 89 ust.1 pkt 2 ustawy 

— Prawo zamówień  publicznych została odrzucona oferta nastepującego wykonawcy: 

PARTNERBUD — PROJEKT Sp. z o.o. 

ul. Juliusza Kossaka 8 

65-140 Zielona Góra 

Zgodnie z warunkami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zamawiający wymagał  wskazania w formularzu ofertowym oświadczenia 

dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa 

w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych. W zakreślonym terminie w/w wykonawca nie dopełnił  tego 

wymogu, wskutek czego oferta tego wykonawcy została odrzucona. 

Zamawiający nie wykluczył  z niniejszego postępowania żadnego wykonawcy. 

Zamawiający zawiadamia również, iż  umowa dotycząca realizacji przedmiotu 

niniejszego zamówienia zostanie zawarta zgodnie z terminami określonymi 

w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień  publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 — j.t. z późn. zm.). 

Prokurator O 

Jarosł2 Kijowski 

/AS 
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