Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40 sekretariat 0857220463 e-mail i tel. kontakt. na stronie www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html

Sokółka dn. 17.10.2016r

Ogłoszenia o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości
209000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej o
pozwolenie na budowę, nadbudowy/ rozbudowy/ przebudowy części budynków Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce z przeznaczenie dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni,
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w oparciu o dodatek nr 2 do SIWZ „Zakres prac projektowych’’ oraz
posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną budynków zgodnie z zaproponowaną przez
Wykonawcę koncepcją oraz nadzór autorski
Znak sprawy: SPZOZ PROJEKT / 2016 Nr ogłoszenia – 317337 - 2016 z dnia 04.10.2016
W postępowaniu wybrano następującą ofertę:
Wartość oferty Netto /
Brutto zł / termin płatności /
termin realizacji

Wybrana firma

numer oferty: 1

231000,00
284130,00
do 30 dni
do 20 tygodni

WARS Pracownia architektoniczna Tomasz Mach
00-394 Warszawa ul. Solec 38 lok.15

Nr oferty / Liczba pkt.

1 / 90,00

Najkorzystniejsza oferta.
Studio A. Pracownia projektowa. mgr inż. arch. J.K. Hahn 15-644 Białystok Ul. Storczykowa 2 / 26

2 / 79,15

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAWARCIA UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ TO 25.10.2016r w
siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść do
dnia 24.10.2016r. w kwocie 28413,00zł w przypadku pieniądza Nr konta: Bank Spółdzielczy w
Białymstoku 70 8060 0004 0019 0004 2000 0070
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu Harmonogram Realizacji Umowy o
którym mowa w § 3 umowy.
Oferty odrzucone
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty
Oferenci wykluczeni z postępowania
Z postępowania nie wykluczono żadnego oferenta.
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści niniejsze informacje o wyborze
oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
Pouczenie: zgodnie z art. 180 Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub można było powziąć informacje o okolicznościach stanowiących podstawę
wniesienia odwołania.
Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert
Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski

