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Kalisz, dn. 24 lipca 2020r.

INFORMACJA 
O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH

I O ODRZUCENIU OFERTY 
dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:
„Wykonywanie  drobnych  remontów,  konserwacji,  napraw  i  usuwanie  awarii  w  zakresie  robót  sanitarnych  w  zasobie
zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części”.

W  imieniu  Miejskiego  Zarządu  Budynków  Mieszkalnych  w  Kaliszu,  zwanego  dalej
„Zamawiającym”, zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych zwanej „Pzp” (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.):

I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy – Pzp, informuję o wyborze ofert najkorzystniejszych
dla części 1 i części 2 zamówienia, złożonych przez:

w części  1  -  Wykonywanie drobnych remontów,  konserwacji,  napraw i  usuwanie  awarii
w zakresie  instalacji  sanitarnych w zasobie  Zamawiającego  z  wyłączeniem
nieruchomości służby zdrowia.

Koncesjonowany Zakład Instalatorstwa Wod-Kan i GAZ Bogdan Glinkowski w spadku
z siedzibą w Pruszkowie nr 2c, 62-800 Kalisz

w części  2 -  Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji,  napraw i  usuwanie awarii
w zakresie instalacji sanitarnych w nieruchomościach służby zdrowia.

Koncesjonowany Zakład Instalatorstwa Wod-Kan i GAZ Bogdan Glinkowski w spadku
z siedzibą w Pruszkowie nr 2c, 62-800 Kalisz

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i  uzyskała najwyższą ilość punktów,  zgodnie
z przyjętymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert.

II.  Zgodnie  z  art.  92  ust.  1  pkt  3)  ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych,  informuję,
iż  w postępowaniu  w części  1  i  części  2  zamówienia  została  odrzucona oferta  złożona
przez niżej wymienionego Wykonawcę tj.:

Instalatorstwo Sanitarne, Gazowe i Ogrzewania Robert Klucznik
z siedzibą w Cieni Trzeciej nr 6, 62-860 Opatówek

Uzasadnienie odrzucenia:
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp tj. Wykonawca nie
wyraził zgody, o której mowa w art 85 ust 2 na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Ciąg dalszy na następnej stronie.
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III.  Zgodnie  z  art.  91  ust.  1  pkt  1  ustawy  -  Prawo  zamówień  publicznych,  informuję,
iż w przedmiotowym postępowaniu w części 1 i części 2 zamówienia oferty złożyli  niżej
wymienieni  Wykonawcy  i  zostały  im  przyznane  następujące  punktacje  zgodnie
z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj.:

w  części  1:  Wykonywanie  drobnych  remontów,  konserwacji,  napraw i  usuwanie  awarii
w  zakresie  instalacji  sanitarnych  w  zasobie  Zamawiającego  z  wyłączeniem
nieruchomości służby zdrowia.

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i
adres wykonawcy

Ilość punktów 
w poszczególnych kryteriach oceny ofert Łączna

punktacja 

Cena

Okres gwarancji
jakości i

rozszerzonej
rękojmi za wady

Termin
płatności

1
Instalatorstwo Sanitarne, Gazowe i Ogrzewania
Robert Klucznik, 
62-860 Opatówek, Cienia Trzecia 6,

--- --- --- ---

2
Koncesjonowany Zakład Instalatorstwa
Wod.-Kan. i Gaz. Bogdan Glinkowski w spadku 
Pruszków 2c, 62-800 Kalisz

60,00 0,00 5,00 65,00

w  części  2:  Wykonywanie  drobnych  remontów,  konserwacji,  napraw  i  usuwanie  awarii
w zakresie instalacji sanitarnych w nieruchomościach służby zdrowia

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i
adres wykonawcy

Ilość punktów 
w poszczególnych kryteriach oceny ofert Łączna

punktacja 

Cena

Okres gwarancji
jakości i

rozszerzonej
rękojmi za wady

Termin
płatności

1
Instalatorstwo Sanitarne, Gazowe i Ogrzewania
Robert Klucznik, 
62-860 Opatówek, Cienia Trzecia 6,

--- --- --- ---

2
Koncesjonowany Zakład Instalatorstwa Wod.-
Kan. i Gaz. Bogdan Glinkowski w spadku, 
Pruszków 2c, 62-800 Kalisz

60,00 0,00 5,00 65,00

Dyrektor
                                                                       Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
                                                                                     /-/ mgr Marzena Wojterska

Otrzymują:
1. strona internetowa www.bip.mzbm.kalisz.pl
2. a/a
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