Iława, dnia 05.06.2017r.

GMINA MIEJSKA IŁAWA
NIP 744-166-00-83 Regon 510743456
(adres do korespondencji)

URZĄD MIASTA IŁAWY
ul. Niepodległości 13
14-200 IŁAWA

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.13.2017 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i oświetlenia ulicy Kościuszki w Iławie.

Burmistrz Miasta Iławy działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz.U.2015, poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w dniu 05.06.2017r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia
przejścia dla pieszych i oświetlenia ulicy Kościuszki w Iławie. Postępowanie znak ZP.271.13.2017 prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp tj. kwoty 209.000 Euro. W postępowaniu złożono 1 ofertę w terminie
przewidzianym na składanie ofert. Wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 0 ofert.
W przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez Biuro InwestycyjnoProjektowe tk.inpro Tomasz Kraweć, ul. Smolki 17, 14-202 Iława. Oferta zawiera cenę ryczałtową brutto tj.: 11.008,50 zł,
oferowany termin wykonania zamówienia - 55 dni, oraz oferowaną dodatkową (ponad 1 obowiązkową) ilość
bezpłatnych aktualizacji kosztorysów inwestorskich - 4 aktualizacje, na realizację przedmiotu zamówienia. Oferta nr 1
uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt, a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie
przyjętych w SIWZ kryteriów zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp za ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt. 5)
ustawy Pzp na realizację zamówienia. Oferta w kryterium cena (60%) - uzyskała: 60,00 pkt, w kryterium oferowany okres
termin wykonania zamówienia (35%) - 35,00 pkt, w kryterium aktualizacja kosztorysów inwestorskich (5%) - 5,00 pkt.
Łącznie we wszystkich kryteriach: 100,00 pkt.
Ponadto na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta, w
terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
W związku z powyższym zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 12.06.2017r. w siedzibie
zamawiającego.
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