
 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  odbudowę budynku
Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie (po pożarze) w zakresie
architektury, konstrukcji, wewnętrznych instalacji oraz dostosowania budynku do przepisów
p.poż. – „Etap I – Odbudowa dachu” wybrana została oferta złożona przez:

EDACH Sp. z o.o. Sp. kom., ul. Różana 3, Jakubowice Konińskie – Kolonia,
21-003 Ciecierzyn

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
a jego oferta  nie podlega odrzuceniu i  jest  najkorzystniejsza pod względem przyjętych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz
ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena w zł
brutto – 60

pkt

Okres gwarancji
– 40 pkt

Razem

1
TOKBUD Tomasz Karaś,        
ul. Piłsudskiego 42,                
21-040 Świdnik

59 pkt
40 pkt

99 pkt

2

EDACH Sp. z o.o. Sp. kom., 
ul. Różana 3,
 Jakubowice Konińskie – 
Kolonia,                                  
21-003 Ciecierzyn

60 pkt 40 pkt
100 pkt

Uzasadnienie Prawne:

Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1   ustawy  z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo zamówień
publicznych   (t.j.  Dz. U.  z 2019 r.  Poz. 1843)  w  związku  z  art.  91  ust  1  w/w  ustawy
Zamawiający  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert
określonych w SIWZ .

Uzasadnienie Faktyczne:
Oferta nr 1 TOKBUD Tomasz Karaś, ul. Piłsudskiego 42, 21-040 Świdnik

cena – 2.288.280,00 zł – zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 59 pkt                                                     
okres gwarancji - 60 miesięcy - zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 40 pkt

oferta nr 2 EDACH Sp. z o.o. Sp. kom., ul. Różana 3, Jakubowice Konińskie – 
Kolonia, 21-003 Ciecierzyn

cena - 2.250.215,00 zł zł – zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 60 pkt 

okres gwarancji - 60 miesięcy - zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 40 pkt

ZP-P-I.271.185.2019 Ogłoszenie o wyniku postępowania Strona 1 z 1

Nr dokumentu Mdok: 170246/12/2019 


