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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Rewitałizację budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. PaĄzantów 26 w ramach projektu pt.

,,Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w
obszarze rewitalizacji A i B",
lnwestycja wspołfinansowana jest ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lJmowo nr RPMA,06.02.0a-
14-9764/17-00 z dnia 07.08,2018 r. no Remont wielorodzinnych budynkow mieszkalnych mieszkaniowego zosobu Gminy
Miastg Pruszkowo położonych w obszarze rewitalizocji A i B.

N u mer nada ny przel Zamawiającego: PN.4.2020.

lNFORMACJA O WYBORZE NĄKORłSTNlEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie ort.92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 roku poz. 1_843 z późniejszymi

zmianami), Zamawiający, Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Zieleń Miejska" Sp.z,o.o, ul. Gordziałkowskiego 9, 05 -

800 pruszków, zawiadamia o wvborze ofertv naikorzvstnieiszei w przedmiotowym postępowaniu,

Za naikorzvstnieisza, w przedmiotowvm postepowaniu, uznano oferte złożoną przez WVkonawce

ROSART Sp.z.o.o,
ul. Gabriela Nr 3, 01-347 Warszawa

cena ofeĘ brutto - 659 8t7,86 zł.

uzasadnienie wvboru.

Na podstawie oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta wybranego

Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Wykonawcv, którzv złożvli oferW.

Nr
oferty

nazwa, siedziba i adres Wykonawcy kryteria wyboru i ich znaczenie ilość
otrzyma nych
pu nktów

cena o kres
gwa ra ncii

termin
płatności

1l. LUKSOR Sp.z.o.o.
ul. Zbigniewa 10, 05-800 Pruszków

52,98 20,00 Z0,00 92,98

ż. PAGIKO Sp.z.o.o. Sp,k.

ul. Przepiórki 59, 02-401 Warszawa
oferta odrzucona z postępowania

/pismo lnformujące odrzuceniu
wvsłane w dniu 11.05,2020 PN.4.2020 (5)/

3. ROSART Sp.z,o,o.
ul. Gabrie|a Nr 3, 01-347 Warszawa

60,00 20,00 20,00 100,00
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