„Usługi kompleksowego mycia elewacji oraz przeszkleń dla dwóch budynków zlokalizowanych w
Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. pod numerami 404 i 406 oraz mycie przeszkleń i elewacji dla
budynku usługowo-biurowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.”
(nr postępowania ZP/WCWI/2020/03)

Poznań, dnia 1 kwietnia 2020 r.
Zamawiający:
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 406, 61 - 441 Poznań
w imieniu i na rzecz którego działa Pełnomocnik:
GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców
w Poznaniu, ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań

Prawnych

Spółka

partnerska

z

siedzibą

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługi
kompleksowego mycia elewacji oraz przeszkleń dla dwóch budynków zlokalizowanych
w Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. pod numerami 404 i 406 oraz mycie przeszkleń
i elewacji dla budynku usługowo-biurowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za
Bramką 1.”

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą
w Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.,
jako Pełnomocnik Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 1843, ze zm.), dalej jako „Ustawa”, stosownie do brzmienia
art. 92 ust. 2 Ustawy udostępnia na stronie internetowej następujące informacje:
1.

Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
Nazwa (firma) Wykonawcy
Maciej Molenda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALPIN-GROUP Maciej Molenda
Miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy
Radom, ul. Grenadierów 12/14/16 nr 26 26-600 Radom
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania
zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.
Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ:
Kryterium Cena: 114.526,83 złotych netto/ 140 868,00 złotych brutto

„Usługi kompleksowego mycia elewacji oraz przeszkleń dla dwóch budynków zlokalizowanych w
Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. pod numerami 404 i 406 oraz mycie przeszkleń i elewacji dla
budynku usługowo-biurowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.”
(nr postępowania ZP/WCWI/2020/03)

2.

Pełnomocnik Zamawiającego przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Lp.

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli
jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy

Punktacja przyznana
ofertom w każdym
kryterium oceny ofert

Łączna punktacja:

Kryterium cena: 100%

Alpin-Group Maciej Molenda,
1.

ul. Grenadierów 12/14/16 nr 26, 26-600
Radom

100,00

100,00

81,44

81,44

P.H.U. Fargo Wiesław Mółka,
2.

3.
4.
5.

ul. Kochanowskiego 51, 33-300 Nowy
Sącz

Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o unieważnieniu postępowania:
Zamawiający nie unieważnił postępowania.
Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony odrębnym pismem.
Stosownie do treści art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia
publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Tomasz
Banaszak
Data:
2020.04.01 15:39:02 CEST
_______________________

Pełnomocnik Zamawiającego

