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Wykonawcy
Dot.: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp na
wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont i wymiana pokrycia dachu wraz z pracami
towarzyszącymi budynku Laboratorium Maszynowego Wydziału Mechanicznego Politechniki
Gdańskiej”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą”, niniejszym
zawiadamia, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postępowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1
ustawy została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
Defero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112, 98-200
Sieradz - Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 1 827 533,66 zł brutto
(słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści trzy 66/100 złotych ).
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu i
wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu.
Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1. Cena oferty brutto : waga kryterium – 60%. Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 60 punktów
2. Okres gwarancji: waga kryterium – 40%. Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 40 punktów.
Wykonawca uzyskał 100,00 punktów.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez niżej
wymienionych Wykonawców:
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Z poważaniem

Otrzymują:
1.
2.
3.

strona internetowa Zamawiającego,
tablica ogłoszeń,
a/a

Dziekan
prof. dr hab. inż. Adam Barylski
WYDZIAŁ MECHANICZNY

