Cieszyn, 09 czerwca 2021 r.
KC.271.1.1.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania nr KC.271.1.1.2021 o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem

jest

ewakuacyjnego

Modernizacja

wraz

z

instalacji

przebudową

elektrycznej

oświetlenia

–

oświetlenia

podstawowego

awaryjnego

budynku

i

Książnicy

Cieszyńskiej.
Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji,
którego przedmiotem jest

Modernizacja instalacji elektrycznej – oświetlenia awaryjnego i

ewakuacyjnego wraz z przebudową oświetlenia podstawowego budynku Książnicy Cieszyńskiej,
Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę Usługi
Ogólnobudowlane Amper s.c. Adam Hofman, Artur Zioberczyk , ul. Cieszyńska 54/2, 43-300
Bielsko-Biała.
Uzasadnienie faktyczne: W dniu 20.05.2021 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest
Modernizacja instalacji elektrycznej – oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z przebudową
oświetlenia

podstawowego

budynku

Książnicy

Cieszyńskiej.

Ogłoszenie

o zamówieniu

opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00060105/01
i wraz z Specyfikacją Warunków Zamówienia zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.um.cieszyn.pl .
Termin składania ofert upłynął 07.06.2021 r. o godz. 10:00:00. Do upływu tego terminu złożono
jedną ofertę, przy czym po terminie wpłynęła druga oferta, która zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1
podlega odrzuceniu. Zamawiający dokonał oceny oferty nie podlegającej odrzuceniu na podstawie
złożonych przez Wykonawcę oświadczeń.
Komisja przetargowa na podstawie złożonych do oferty oświadczeń stwierdziła, że wykonawca
Usługi Ogólnobudowlane Amper s.c. Adam Hofman, Artur Zioberczyk , ul. Cieszyńska 54/2,
43-300 Bielsko-Biała nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
a zatem można temu Wykonawcy udzielić zamówienia.
Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: art. 239 ust. 1 ustawy dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zamawiający
wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach
zamówienia.

Nazwy / imiona i nazwiska, siedziby / miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja
przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy

kryterium cena
punktacja[K1]

kryterium
gwarancja
punktacja[K2]

punktacja
łącznie

80

0

80,00

Usługi Ogólnobudowlane

1

Amper s.c. Adam Hofman,
Artur Zioberczyk

2

ZUP ELSTOP Sp. z o. o.
ul. Królowej Jadwigi 34
33-300 Nowy Sącz

Oferta zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 podlega odrzuceniu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Leszek Śliwka

