Poznań, dnia 02.10.2020 r.

SEKRETARZ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

- Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
- Strona www
Dotyczy postępowania
pn.:
„Budowa kontenera agregatu
prądotwórczego
oraz przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dostawą agregatu
na potrzeby budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu”
Znak sprawy: DA-IV-3-1.272.2.2020

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający, Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze
zm. – dalej „pzp”), zawiadamia o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wykonawca: IB SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań, którego oferta,
zgodnie z informacją z dnia 24.08.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty, została wybrana,
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie.
Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ust. 2 pzp zbadał czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert tj. Wykonawca: CEZARY BIELAK "AKTIV
ELEKTRONIK" "AGREGATY POLSKA" "POMPY POLSKA", ul. Obornicka 258 A, 60-650
Poznań. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ). Jest ofertą ważną w postępowaniu (nie podlega odrzuceniu).
Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W
związku z powyższym Zamawiający informuje o zamiarze zawarcia umowy z Wykonawcą.
Przedmiotowa umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp tj. w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Oferta nr 1:
FAST GROUP Sp. z o.o.
AL. 3 Maja 12
00-391 Warszawa
Cena oferty – liczba punktów – 32,26 pkt.
Termin usunięcia usterki w okresie gwarancji - Liczba punktów - 10,00 pkt.
Dodatkowa gwarancja - Liczba punktów - 20,00 pkt.
Suma punktów: 62,26 pkt.
Oferta nr 2: - Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
IB SYSTEMS Sp. z o.o.
ul. Klinkierowa 7
60-104 Poznań
Cena oferty – liczba punktów – 60,00 pkt.
Termin usunięcia usterki w okresie gwarancji - Liczba punktów - 20,00 pkt.
Dodatkowa gwarancja - Liczba punktów - 20,00 pkt.
Suma punktów: 100,00 pkt.
Oferta nr 3:
CEZARY BIELAK "AKTIV ELEKTRONIK" "AGREGATY POLSKA" "POMPY
POLSKA"
ul. Obornicka 258 A
60-650 Poznań
Cena oferty – liczba punktów – 47,70 pkt.
Termin usunięcia usterki w okresie gwarancji - Liczba punktów - 20,00 pkt.
Dodatkowa gwarancja - Liczba punktów - 20,00 pkt.
Suma punktów: 87,70 pkt.
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z Wykonawców
z niniejszego postępowania. Ponadto Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie
został ustanowiony dynamiczny system zakupów.
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