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Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Motława'' Sp' z o.o. zawiadamia
o wynikach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu klatki schodowej w budynku
wielorodzinnym, czterokondygnacyjnym przy ul. Srebrnej 10 w Gdańsku.

Za najkorzystniejszą uZnano ofertę złoŻoną przez,,KSAW-POL" Henryk Grobicki.

Na podstawie art.92 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP,Zamawiający informuje, iz umowa z

wybranym Wykonawcą moze zostać ZaWarta w terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia
p rzesła n ia zawia d om i en ia o wybo rze naj korzystn i ej szej ofe rty'
Uzasadnienie wyboru: ofertę wybrano na podstawie kryterium oceny ofert tj.:

cena - 950/o

termin płatności faktury - 5%o
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Zbior cze zestawie n ie ofe rt:

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy

llość punktów dla

kryterium cena

llość punktów

dla kryterium
termin płatności

fa ktu ry

Łączna
pu n ktacja

przyzna na

ofercie

1 (onkurent Dach Robert Bzowski, 82-224 Lichnowy,

-isewo Malborskie ul. 10 Marca 25

93,75 5 98,7s

2 ,'KSAW-POL'' Henryk Grobicki, B2_100 Nowy Dwór
Gdański ul. 3 Maja 1216

95 5 100

3 PERMUR' 83-250 Skarszewy ul. Leśna 1 Wykluczenie na podstawie art. 24. ust, '12 Ustawy
PZP
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Zamawiający informuje, ze na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wykluczył Wykonawcę PERMUR z siedzibą w Skarszewach. Wykonawca nie
wykazał spełnienia warunków udziału W postepowaniu tj. nie przedłozył dokumentu
potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej W zakresie
prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia.
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Z poważaniem
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