Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

Toruń, 20.03.2019 r.
WZP.272.9.2019
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku
tzw. „starej remizy” zlokalizowanego w Więcborku przy ul. Strzeleckiej 5 w celu
utworzenia ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
z późn. zm.) informuję, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę
w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest
modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku tzw. „starej remizy”
zlokalizowanego w Więcborku przy ul. Strzeleckiej 5 w celu utworzenia ośrodka edukacji
przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego i na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy
dokonał wyboru oferty Wykonawcy:
TIVOLO Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka Sp. j. z siedzibą w Zakrzewie,
ul. Leśna 4 z ceną ofertową 999.000,00 zł i łączną ilością 100 pkt.
Powyższy Wykonawca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega
wykluczeniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca uzyskał najwyższą ilość
punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty,
następujących Wykonawców:
Lp

Nazwy (firmy) i adresy
wykonawców,
którzy złożyli oferty w
terminie

Cena ofertowa
brutto - 60%

Okres
gwarancji
- 20 %

zdeklarowane
doświadczenie kierownika
budowy, skierowanego
do realizacji
przedmiotowego
zamówienia – Liczba
wykonanych robót
budowlanych o wartości nie
mniejszej niż 600.000,00 zł
brutto każda - 20 %

Łącznie
punktów

1

TELMAX E. R.
Gliszczyńscy sp. j.
ul. Batorego 2
77-300 Człuchów

1.290.956,82 zł
46,43 pkt

60 mcy
20 pkt

Co najmniej 3 roboty
20 pkt

86,43

2

TIVOLO Mieczysław
Gniot & Romuald
Zdrenka Sp. j.
ul. Leśna 4
77-424 Zakrzewo

999.000,00 zł.
60 pkt

60 mcy
20 pkt

Co najmniej 3 roboty
20 pkt

100

3

Zakład Budowlany
Zdzisław Błociński
ul. B. Chrobrego 14
89-410 Więcbork

1.176.349,00 zł.
50,95 pkt

60 mcy
20 pkt

Co najmniej 3 roboty
20 pkt

90,95

Dziękujemy za zainteresowanie przedmiotowym postępowaniem i złożenie oferty.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/ Olgierd Sobkowiak

