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Znak  postępowania:  MWKDIZ.271.18.2020

Kielce,  dnia   24 listopada  2020  r.

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

w postępowaniu znak: MWKDIZ.271.18.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

przez Muzeum Wsi Kieleckiej, na zadanie pn.:

Wykonanie remontu (wymiany) pokrycia dachu ze słomy w obiektach muzealnych: Chałupa
ze Złortnik i Chałupa z Okołu

Muzeum    Wsi    Kieleckiej   jako    Zamawiai.ący,    w    postępowaniu    o    udzielenie    zamówienia

publicznego    prowadzonego   w   trybie    przetargu    nieograniczonego,    na    zadanie   pn.   Wykonanie
remontu      (wymiany)      pokrycia      dachu      ze      slomy     w     obiektach      muzealnych:      Chalupa
ze  Złotnik   i  Chatupa   z  Okolu   -  znak   postępowania:   MWKDIZ.271.18.2020,   zawiadamia,   zgodnie

z  art.  92  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (j.t.  Dz.U.  z  2019  r.,

poz.    1843    z    późn.    zm.),    iż   dokonano    rozstrzygnięcia    postępowania    o    udzielenie   zamówienia

publicznego oraz wyboru  najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym  postępowaniu.

1.    W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęła  1 oferta.

11.    Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu stanowi:

/   Cer.a - waga kryterium..

/   Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady - wogc7 kryter/.um..

111.   Streszczenie  oceny  i   porównania  ofert  wraz  z  pi.zyznaną  punktacją  odzwierciedla  poniższa

tabela:

Nazwa (firma) i adres
łi

CENA

Przyznana
Prryznaria i)unktacjawkryteriumOKRES

ŁĄCZNA
ĘE

punktacja GWARANCJI JAKOścl

Wykonawcy (brutto zt) w kryterium ORAZ RĘl(OJMl PUNKTACJA

łg
CENA ZA WADY1GWARANCJIJAKOścl

Przemysław WoźniakUsługiOgólno-BudowlaneLeśna39A,Brzeźnica21-104Niedźwiada

1 153 688,50 zł 60 pkt Opkt 60 pkt

lv.   Zamawiający    udzieli    zamówienia    Wykonawcy,    którego    oferta    zostata    oceniona    jako
najkorzystniejsza  w  oparciu  o  podane  w  ogtoszeniu  o  zamówieniu  i  SIWZ  kryteria  wyboru
i  odpowiada  wszystkim  wymaganiom  określonym  w  ustawie  Prawo  zamówień  publicznych
oraz SIWZ.



V.   Wobec   powyższego,   Muzeum   Wsi   Kieleckiej  jako   Zamawiający,   dokonuje   wyboru   oferty
najkorzystniei.szej  w  postępowaniu  na  zadanie  pn.  Wykonanie  remontu  (wymiany)  pokrycia
dachu   ze   słomy   w   obiektach    muzealnych:    Chalupa   ze   Zlotnik   i   Chalupa    z   Okołu,
znak:  MWKDIZ.271.18.2020,  i wybiera ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przemysław Woźniak
Usługi Ogólno -Budowlane
Leśna 39A,  Brzeźnica

21-104 Niedźwiada

-     za zaoferowaną cenę l53 688,50 zł (brutto).

Vl.        Zamówienie niejest objęte dynamicznym systemu zakupów.

'I`ud(iiisz   Sihor(i


