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Majewo Kościelne, dnia 23.02.2O19r.
do postępowania nr l/RPOWPl}a1;g
remont elewacji, więźby dachowej okieĘ okiennycĘ
kztaftowanie terenu w ramach prajektu pn, ,,Ochrona dzidzti:twa kulturowqo Majewa Kościłlnqo
poprzez remont zabytkowego KoŚcioła Parafialnego pw, Matki Bozej QęstochowskĘ i św.
Kazimt?tza', Majewo Kościelne, gmina Sidra, dz. nr 29/1 i 29/2
Na

realżaję inwesĘcji budowlanej -

INFORMACIA O UVYBOruZE WYKONAWCY
PoSTĘPoWANIE NR URPoWP/2019

I.

Zamawiający

Naałra i adres Zamawiającego

Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Częstochowskiej iŚw. Kazimierza

Majewo Kościelne1
16-124 Sidra
tel. : 85-72 1- 17 -86; 662-059-896

e-mail: maiewo@archibial.pl
http ://www.ma iewo,a rclri bial. pl

II. Złożone oferty
W odpowiedzi na zapybnie ofeńowe nr 1/RPOWP/2019 na realizację inwestycji budowtanej - remont
elewadi, więŹby dachowej, oŚcieży okiennych, kztałtowanie terenu w ramach projektu pn. ,,Ochrona
dziedzictwa kulturowego Majewa Kościelnąo wprzez remont zabytkowego KościołaParafialnąo pw,
Matki Bożej Częstochowskiej i Św. Kazimierua", MĄewo Kościelne, gmina Sidra, dz. nr 29lt i 2912
przekazane bezpoŚrednio potencjalnym dostawcom araz udostępnione publianie na stronach
internetowych: http://www.tłoiewo.archibial.pl; wrłtw.bązakonkurencvjnosci.gov.p!, w terminie do
dnia2a.02,?019r. do gdz.9:45 wpłynęły dwie oferĘ od następujących firm:
1 Pzedsiębiorstwo Budowlane JARBUD Jarosław, Joanna Czarneccy s.c., ul. Gajowa 54,

2

15-794 Białystok;
,,XlM'Krzysztof Miklaszewicz

Nazwa firrny

Lp.

1

ż-

usługi budowlane, ul. Bema 99133,15-370 Białystok;

warunkami

Z
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Pzedsiębiorctwo Budowlane JARBUD Jarosław,
Joanna Czarneccy s.c.
,ATM" Krzysztof Miklaszewicz

-

usługi budowlane

Zaproponowana
cena brutto

grłarancji

{pln}

{nriesięcy}

Licxba
łdobytyeh
punktów

L46.946,65

84

1"00,00

210,000,oCI

ó5

B1,98

W pzedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Pnedsiębiorsttn

o

Budowlane JARBUD Jarosław, Joanna Czarneccv s,c., ul. Gajowa 54,
kfieria oraz zdobyła najwyźszą ilo# punKów §.

15-794 BiaĘstok, oferta spełniła wszelkie wymagane
100,00 pkt.

Sposób obliczania punktacji :
Przy dokonywaniu wyboru zastosowano kryteria:
kfierium ,,ceny" o wadze 600/o.
kfierium ,,okres gwarancji" o wadze 40olo
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Zasady oceny kfierium "Cena'
w kfierium tym oferta z najniźszą ceną otreymuje 6o pulktów,
kazda następna ofefta Ędzie
pzeliczana proporcjonalnie w stosunku d'"

P6=(Cn:Co)r6O

"ńr;;d'n'u;niz.ą

wg wzoru:

gdziez Pc - ilośćpunktów za cenę (max.
6O)
€ - cena brutto najniższa wśńa'orert - * iłoty"t polskich
n
Co - cena brutto danego Wykonawcy - w złotych

ńrri"n

1. Ocena kryterium ,,Okre§ gwarancji''
Zamawiający Wymaga zaofeiowania ia wyt<onane
pmce minimum. S-1etniej gwarandi na roboĘ
budowlane, wvkonayvg oferująry wydłużenie
9kresy i*ańnqipng9 5 lat uzyskają za kazde kolejne
6 miesięry gwarancji 10 Punktów, ale makymalnie
+o-punńóń
7-letnią idłuzszą
tru

gwarancję).

ocenv ofert:

1 Pzedsiębiorstrlvo Budowlane JARBUD Jarosław, Joanna
Czameay
_ u|: Gajowa 54, L5-7g4 BiałystoĘ
Cena brutto: (L46.946,65
zł /'146.Ó46,65 zł) x 60

§,€.,

60,00 pkt.

okres gwarancji; 84 miesiące (B4 miesiące oferowane=
oo miesięcy wymaganych = ż4miesiące
dodatkowąo okresu gwarancji; 24 miesiące. dodatkowego ori"ru
gwarancji/ 6 miesięcy = +;;
Ilośćprzyznanych punktów wiamacn tr-lierium
,okres g"ńaia iór', ąx 10 pkt, = 40 pkt.
Ęczna punktacja: 6ą00 pkt. + łąóo pkt. ; roo,-oo pńl

2

,XrM'Krzysztof

Miktaszewie - usługi budowlane, ul. Bema ggl33,15-370
Bia§stok
Cena netto: (146.946,6.5 zł l210.oo0,00 zł)
x oO J +r gB ńń:-"
okres gwarancji: 85 miesięcy. (B5_ mierięcy oferowanycrll
io miesięcy wymaganych = 25 miesięcy
dodatkowego okresu gwarandi; 25 miesięc}dodatkoĘo
oń".u
gwarancji/ 6 miesięcy = 4,I7);
=r..yt"rium
IloŚĆ
PrzYznanYch Punttów

i"

l.u*i.ń

,okrli gwiran6i,,: 4,I7 x 10 pkt. = 41,7

Po uwzględnieniu max.
pkt. w ramach katęorii,,Okres gwaranQi'.
1O
ilośćprzyznanych punktów
40 pkt.,
=

Ęczna punktacja: 4!,g8 pkt

w

+

łąoo plrt.

pkt.

= 81,98 pkt.

przedmiotowym

postępowaniu j*9_ najkozystniejvą
wybrano ofeftę firmy:
Przedsiębiorctwo Budońane JAńBUD
j;-łil;
Joanna Czarneccy §.c.,
ofefta ipełniła *rr"ń" ń*.iane kryteria oraiiłoayłanajwyzsą
,T§3""#i.i'b::.'.T,f:Ęstok,
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PROBOSZCZ

PAĘĄĘI! RZYMSKOK ATOL lCK EJ

p,W. rM,B, Częstochowskiej

I

i św, Kazimierza

Mąjewie Kościelnvm
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Pieczęc i podpis

