
                                                                                                                                                                                                                                                

Mielec, 27.10.2017 r.          

 5/ZP/2017 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu informuje o rozstrzygnięciach  postępowania               

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  

                przebudowa  wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  budynku  garażowo – usługowego na 

zaplecze szatniowe obiektów MOSIR Mielec oraz zaplecze sanitarno – techniczne  :     

              część 1-  wykonanie przyłączy c.o wraz z węzłem cieplnym,przyłączy wody i kanalizacji     

              sanitarnej,przyłącza   kanalizacji deszczowej, 

część 2 – roboty remontowo-budowlane obejmujące m.in.:  docieplanie ścian, fundamentów,           

 wymiana i montaż stolarki, wykonanie posadzek, wykonanie instalacji  elektrycznej i 

teletechnicznej, instalacji wod-kan., instalacji  c.o., wentylacji, tynkowanie, układanie 

glazury, malowanie pomieszczeń, montaż armatury, montaż sufitów  podwieszanych. 

 

Zestawienie  ofert , punktacja, rozstrzygnięcie 

Część 1 -  wykonanie przyłączy c.o wraz z węzłem cieplnym,przyłączy wody i kanalizacji     

              sanitarnej,przyłącza   kanalizacji deszczowej, 

 

 

 Nazwa firmy                Cena   /  zł / 

         Termin  

 Gwarancja /miesiące/ 

 

                   

Punktacja  

 

                      

Suma  

 3  ZRB Roman Olszowy  

Ul. Szkolna 55 

36-147 Kosowy 

    328 125,00 

15.12.07.2017 

60 miesiące 

          60 

     24 

16 

 

    100 

 

 

              Na podstawie 1rt. 91 i 1rt.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień    

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający dokonał oceny ofert 

i uznał za najkorzystniejszą    ofertę złożoną przez  ZRB Roman Olszowy ul.Szkolna 55 36-

147  Kosowy,  za cenę   328 125,00  zł brutto. 

Uzasadnienie wyboru oferty : największa liczba pkt, zgodnie z kryterium oceny ofert                                         

określonym w SIWZ. 

Część 2 – roboty remontowo-budowlane obejmujące m.in.:  docieplanie ścian, fundamentów,           

 wymiana i montaż stolarki, wykonanie posadzek, wykonanie instalacji  elektrycznej i 

teletechnicznej, instalacji wod-kan., instalacji  c.o., wentylacji, tynkowanie, układanie 

glazury, malowanie pomieszczeń, montaż armatury, montaż sufitów  podwieszanych. 



 

 Nazwa firmy                Cena   /  zł / 

         Termin  

 Gwarancja /miesiące/ 

 

                   

Punktacja  

 

                    

Suma  

  1            1.824.300,00 

           10.03.2018 

60 miesięcy 

         60 

     24 

16 

 

100 

 

   Na podstawie 2rt. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

Zamawiający unieważnił postępowanie ze względu na to, że oferta z najniższą 

ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia ( 1.000.000 zł ). 

 


