
 

 

                                                                                                     Zielona Góra, dnia 25 lipca 2012r. 
Szkoła Podstawowa Nr 14 
ul. Jaskółcza 66 
65-518 Zielona Góra 
 
 
Sprawa Nr SP14.S.230.1/2012 
                                                                                      

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
                                       na podstawie  art. 92 ust.2 ustawy pzp 
 
 
1. Zamawiaj ący:  
     1) pełna nazwa Zamawiającego:  Miasto Zielona Góra – Szkoła Podstawowa Nr 14  
                                                          Im.   Adama Mickiewicza 
     2) kod, miejscowość województwo:  65-518 Zielona Góra, lubuskie  
     3) ulica, nr domu:                              Jaskółcza 66 
     4) nr tel., faks                                    tel. (+48) 68 325 50 11, faks  (+48) 68 325 50 11 
     5) adres strony internetowej:            www.sp-14.pl 
     6) rodzaj Zamawiającego:                Inny: Szkoła 
 
2. Post ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  

1) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż  5.000.000 euro na  
        zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Sz kole Podstawowej   Nr 14  przy  
        ul. Jaskółczej 66 w Zielonej Górze w ramach  programu rz ądowego ”Radosna   
       Szkoła”  ; 

2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra ; 
3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV):  

         45.11.27.23-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
     4) rodzaj zamówienia: roboty budowlane.  

 
 
3. Dane Wykonawcy, którego ofert ę uznano za najkorzystniejsz ą: 
          

1) Wykonawca: Konsorcjum  firm  
-:Lider : WHB spółka  z o.o. w organizacji  

     2)  -kod, miejscowość: 53-238 Wrocław; 
     3) ulica, nr domu, nr pokoju:  Ostrowskiego 9 
        -  Partner :  Poliuretan Max M.Pompowski 

2) kod, miejscowość: 53-238 Wrocław; 
     3)ulica, nr domu, nr pokoju:  Ostrowskiego 9 
     4) cena wybranej oferty z VAT:  123.414,99 zł; 
     5) ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena  ” – 100,00 pkt  ;                           
     6) łączna ilość punktów: 100,00 pkt x 3= 300,00 pkt ; 
 
 
4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą  z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.)  i   Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza i otrzymała  
najwyższą liczbę punktów  tj.300,00 (100,00 x3).  w oparciu o  kryterium  „cena” -100%.  
 
 
5. Dane o Wykonawcach, którzy zło żyli oferty: 

1) oferta nr 1 złożona przez: 
-    Wykonawca : IKaem Group Mariusz Budzianowski ;  
- kod, miejscowość: 56-100 Wołów; 
- ulica, nr domu, nr pokoju:  Plac Szkolny 3; 
- cena wybranej oferty z VAT:  125.840,22  zł 
- ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena  ” – 98,07 pkt  ;  
- łączna ilość punktów: 98,07 pkt x 3=  294,21 pkt  

2) oferta nr 2 złożona przez: 
-    Wykonawca : DARMAR Dariusz Stos ;  
- kod, miejscowość: 59-700 Bolesławiec; 
- ulica, nr domu, nr pokoju:  Bożejowice 34; 
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- cena wybranej oferty z VAT:  146.528,95  zł 
    -  Oferta odrzucona  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, gdyż  jej treść  nie 
        odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

3) oferta nr 3 złożona przez: 
-    Wykonawca : Konsorcjum firm: Lider  WBH spółka z o.o. w organizacji  
- kod, miejscowość: 53-238 Wrocław; 
- ulica, nr domu, nr pokoju:  Ostrowskiego 9 
- Partner :  Poliuretan Max M.Pompowski 
- kod, miejscowość: 53-238 Wrocław; 
- ulica, nr domu, nr pokoju:  Ostrowskiego 9 
- cena wybranej oferty z VAT:  123.414,99  zł 
- ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena  ” – 100,00 pkt  ;  
- łączna ilość punktów: 100,00 pkt x 3=  300,00 pkt  

4) oferta nr 4 złożona przez: 
-    Wykonawca : Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K ;  
- kod, miejscowość: 93-428 Łódź; 
- ulica, nr domu, nr pokoju:  Graniczna 46; 
- cena wybranej oferty z VAT:  104.440,00 zł 

    -  Oferta odrzucona  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, gdyż  jej treść  nie 
        odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

 
                                                                                             
 
                                                                                                               Dyrektor Szkoły 
                                                                                                             mgr Adam Olczyk 
                                                                                         ........................................................... 
                                                                                                              Podpis Dyrektora lub osoby 
                                                                                            uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego 
 
 

 


