GG.261.3.2021
Załącznik nr 2 do Protokołu nr 1
Ocena ważnych ofert w odniesieniu do kryteriów oceny ofert i wskazanie
najkorzystniejszej oferty.
1. Dotyczy: Wykonania zabudów meblowych na wymiar w sekretariacie wraz
z aneksem kuchennym, gabinecie stomatologicznym oraz w części poddasza.
2. Termin oceny: 22.11.2021r.
3. Zespół Oceniający w składzie: Piotr Król i Jacek Chomicz dokonał oceny ważnych
ofert pod kątem kryteriów oceny, tj. cena brutto 70% i doświadczenie 30%.
Nr
oferty

1

2

Nazwa i adres
Wykonawcy

Cena brutto
oferty/liczba pkt

Doświadczenie/liczba pkt

SKALA Łukasz
Bryda, Dominów
72.900 zł /
152, 20-388
72.900 zł * 100 *
Lublin
70% = 70 pkt
Artmontage sp.
Z o.o., ul. Hoża
86, lok. 410, 00682 Warszawa

72.900 zł /
79.615,57 zł *
100 * 70% = 64
pkt

Łączna
liczba pkt

450.000 zł - 30 pkt

100 pkt

445.130,99 zł - 30 pkt

94 pkt

4. Zespół Oceniający zgodnie z opisem w pkt. 3 wnioskuje o:
a. wybór najkorzystniejszej oferty – SKALA Łukasz Bryda
i. uzasadnienie: ww. Wykonawca spełnił warunki udziału w
postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu oraz złożył
najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami oceny ofert
b. odrzucenie oferty nr 3 - Pracownia Stolarska Agnieszka Lisiak
i. uzasadnienie: oferta złożona przez osobę niezgodną z właściwością
– brak załączonego do oferty upoważnienia do składania
oświadczeń i podpisów
5. Protokół sporządził Zespół Oceniający – data i podpisy:
a. ……22.11.2021r.…………PIOTR KRÓL…………….
b. ……22.11.2021r.………JACEK CHOMICZ…………
6. Data i podpis Kierownika Zamawiającego:
a. ……24.11.2021r. ………MARZENNA MODRZEWSKA-MICHALCZYK……….
Dyrektor szkoły

GG.261.3.2021
Załącznik nr 3 do Protokołu nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty.
1. Dotyczy: Wykonania zabudów meblowych na wymiar w sekretariacie wraz z aneksem
kuchennym, gabinecie stomatologicznym oraz w części poddasza.
2. Udzielenie zamówienia publicznego – umowa podpisana w dniu 24.11.2021r.
z Wykonawcą:
• SKALA Łukasz Bryda Dominów 152, 20-388 Lublin
3. Uzasadnienie – ww. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlegał
wykluczeniu oraz złożył najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny
ofert, tj. cena brutto (70 pkt) + doświadczenie (30 pkt) uzyskując łącznie 100 pkt.
4. Kierownik Zamawiającego – data i podpis:

a. ………24.11.2021r. ………MARZENNA MODRZEWSKA-MICHALCZYK …
Dyrektor Szkoły

