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Zastgpca Prezydenta
Miasta Biaiegostoku

DGK-LV.271.97.2020

Biuletyn [nformacji Publicznej

Dzialaj4c na podstawie art, 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych iOr. t). r 2019 r. poz. 1843 ze zm.). informujE. 2e r.r postqpowaniu

o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

pn.:

Konserwacja fontann oraz zdroju ulicznego zlokalizowanych

na terenie miasta Bialegostoku

za najkorzystniejsz4 w CzgSci I i II postgpowania zostala uznana jedyna o ferta zlolona przez

Wykonawcg:

Jacek Wysocki

Systemy Automatyki Budynkriw

ul. Zgrupowania ilmija 9 t26l

0l-875 Warszawa

Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego

oferta jest zgodna z tre(ci4 SIWZ. Oferta Wykonawcy oceniana wg kryteri6w wskazanych

w SIWZ uzyskala 100 pkt w Czg5ci I i II postgpowania. Przy wyborze oferty Zamawiajqcy

kierowal sig kryeriami: cena ofertowa: 600/o, czas przystqpienia do usuwania awarii - 20 o/o.

termin usunigcia awarii wymagaj4cych wymiany material6w i urzydzef - 20 Yo.

Cena najkorzystniejszej oferty, w Czg(ci I i II mie6ci sig w kwocie, jak4 Zamawiaj4cy

przeznaczyl na realizacjE zam6wienia w tych czgSciach, tj.: Czg(i I - 564 517,18 zl brutto,

CzESi ll - 106 019.61 zt brutto.

ul. Slonimska I, l5-950 Biatystok, tel. 85 869 6005, fax 85 869 6266, e-mail:sebetariat2@um.bialystok-pl
Infolinia Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku tel. 85 879 79 79
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Nazwa i adres
Wykonawcy s.:QE

N

Cena
ofertowa
brutto lzll

/punktacja/

Czas
przyst4pienia
do usuwania

awarii
/punktacja/

Termin
usunigcia awarii
wymagajqcych

wymiany
materialiw
i rurz4dzeir
/punktaciu/

Suma
punkt6w

CzgS6 I 453 374.00 zl
/60 pkt/

ponizej
lgodziny
/20 pkt/

ponizej 2 tygodni
120 pkt/

100 pkt
Jacek Wysocki

Systemy
Automatyki
Budynk6w

ul..Zgrupowania
Zmija 91261

0l -875 Warszawa
C2936 Il 254 760.00 zl

/60 pkt/
ponlzeJ

I godziny
/20 pkt/

ponize.i 2 tygodni
/20 pktl 100 pkt

Punktac ofercie stawia ni2sza tabela:

Umowy w CzgSci I i II postgpowania mog4 zostad zawarte niezwtrocznie po przeslaniu
niniej szej informacj i.
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