
                                                                                                              Janowice Wielkie, 03.08.2017 r 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Chłopska 1

58-520 JANOWICE WIELKIE

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie
„Rozeznania  cenowego  –  zaproszenia  do  złożenia  ofert”   o  wartości  nieprzekraczającej
równowartości 30.000 euro -  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień  Publicznych,  a  także  zgodnie  z  §  4  Regulaminu Udzielania  Zamówień
Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30.000 euro,  wprowadzonym w życie  Zarządzeniem   Dyrektora   Domu Pomocy
Społecznej  nr  4/2014  z  dnia  5  maja  2014  r.  na  „Rozbiórkę  wiaty  magazynowej  oraz
uprzątnięcie  terenu  po  rozbiórce”  na  terenie  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Janowicach
Wielkich.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, ul. Chłopska 1
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 03.08.2017 r został zatwierdzony wybór  - oferty nr 1 złożonej przez:

PRZEDSIĘBIORSTYWO USŁUGOWO-BUDOWLANE Robert Kleniuk, 
ul. Bratkowa 1, 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI. 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta nr 1, złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – BUDOWLANE Robert Kleniuk,
ul.  Bratkowa  1,  57-230  KAMIENIEC  ZĄBKOWICKI,  spełnia  wszystkie  wymogi  zawarte
w Specyfikacji technicznej. Oferta jest najtańsza. 

Zaoferowana  cena  ryczałtowa  netto  za  wykonanie  rozbiórki  wynosi  17.700,00  złotych
netto (słownie netto złotych: siedemnaście tysięcy siedemset) + 23 % podatek VAT. Cena
ryczałtowa brutto za wykonanie rozbiórki wynosi 21.771,00 złotych brutto. (słownie brutto
złotych: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden).

Zaoferowana cena za zakup pozyskanego złomu wynosi  6.530,00 złotych netto (słownie
netto  złotych:  sześć  tysięcy  pięćset  trzydzieści)  +  23  %  podatek  VAT.  Cena  brutto za
pozyskany złom wynosi 8.031,90 złotych (słownie brutto złotych: osiem tysięcy trzydzieści
jeden i 90/100).



2. Zamawiający informuje,  że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego złożonych zostało  pięć ofert. Oprócz oferty wybranej nr 1, złożone zostały:

Oferta nr 2   

USŁUGI BUDOWLANE I TRANSPORTOWE MICHAŁ RYNIAK, ul. Krótka 2, 58-500 Jelenia Góra

Zaoferowana cena ryczałtowa netto za wykonanie rozbiórki wynosi 25.000,00 złotych netto
(słownie  netto  złotych:  dwadzieścia  pięć  tysięcy)  +  23  % podatek  VAT.  Cena  ryczałtowa
brutto za  wykonanie  rozbiórki  wynosi  30.750,00 złotych brutto.  (słownie  brutto złotych:
trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt).

Zaoferowana cena za zakup pozyskanego złomu wynosi   6.525,69 złotych netto (słownie
netto złotych: sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć i 69/100) + 23 % podatek VAT. Cena
brutto za pozyskany złom wynosi  8.026,60 złotych (słownie brutto złotych: osiem tysięcy
dwadzieścia sześć i 60/100).

                       

Oferta  nr 3  

ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o., ul. Mierosławskiego 3, 41-200 SOSNOWIEC

Zaoferowana cena ryczałtowa netto za wykonanie rozbiórki wynosi 21.680,00 złotych netto
(słownie netto złotych: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt)  + 23 % podatek
VAT.  Cena  ryczałtowa  brutto  za  wykonanie  rozbiórki  wynosi  26.666,40  złotych  brutto.
(słownie brutto złotych: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć i 40/100).

Zaoferowana cena za zakup pozyskanego złomu wynosi   8.026,60 złotych netto (słownie
netto złotych: osiem tysięcy dwadzieścia sześć i 60/100) + 0 % podatek VAT. Cena brutto  za
pozyskany złom wynosi 8.026,60 złotych (słownie brutto złotych: osiem tysięcy dwadzieścia
sześć i 60/100).

Oferta  nr 4  

FIRMA HANDLOWA „ITOS”, Wyburzanie Obiektów Przemysłowych STOICIS CHRISTOS, PSARY,
ul. Parkowa 36, 51-180 WROCŁAW.

Zaoferowana cena ryczałtowa netto za wykonanie rozbiórki wynosi 23.000,00 złotych netto
(słownie netto złotych: dwadzieścia trzy tysiące) + 23 % podatek VAT. Cena ryczałtowa brutto
za  wykonanie  rozbiórki  wynosi  28.290,00  złotych  brutto.  (słownie  brutto  złotych:
dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt).

Zaoferowana cena za zakup pozyskanego złomu wynosi  12.000,00 złotych netto (słownie
netto złotych: dwanaście tysięcy) + 0 % podatek VAT. Cena brutto za pozyskany złom wynosi
12.000,00 złotych (słownie brutto złotych: dwanaście tysięcy).

         

                  



Oferta  nr 5  

SPECJALISTYCZNA FIRMA WYBURZENIOWA „FOREST” WOJCIECH FORYŚ, ul. Alabastrowa 12,
55-095 MIRKÓW.

Zaoferowana cena ryczałtowa netto za wykonanie rozbiórki wynosi 26.000,00 złotych netto
(słownie netto złotych:  dwadzieścia  sześć tysięcy)  + 23 % podatek VAT.  Cena ryczałtowa
brutto za  wykonanie  rozbiórki  wynosi  31.980,00 złotych brutto.  (słownie  brutto złotych:
trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt).

Zaoferowana cena za zakup pozyskanego złomu wynosi   9.000,00 złotych netto (słownie
netto złotych: dziewięć tysięcy) + 0 % podatek VAT. Cena brutto za pozyskany złom wynosi
9.000,00 złotych (słownie brutto złotych: dziewięć tysięcy).

3. Zamawiający  zawiadamia, że nie wykluczył żadnego z oferentów ani nie odrzucił żadnej
ze złożonych ofert. 

4.  Zamawiający  zawiadamia  zgodnie  z  art.  92,  ust  1  pkt  4,  że  umowa  w  sprawie
zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia  przesłania  niniejszego  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  tj.  nie
wcześniej niż w dniu 9 sierpnia 2017 r, ponieważ zawiadomienie to zostało przesłane drogą
elektroniczną i za pomocą faksu. 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU.

                                                                  Komisja Przetargowa przy DPS w Janowicach Wielkich

    

  


