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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferĘ
(doĘczy części drugiej zamówienia)

Urząd StatysĘczny w Lublinie, ul. St. Leszczyństjego 48, 20-068 Lublin działając na podstawie

przepisów art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r . Prawo zamówień publiczrrych (t j. Dz.
U. z 2073 t. poz, 907 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferry części drugiej

zamówienia - ocieplenie i wymiana pokrycia dachu oraz ocieplenie ściany zewnętrznej budynku -

w postępowaniu o udzielenie zamówięniapublicznego pn.

,,Modernizacja pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Lublinie przy ul, St. Leszczyńskiego 48,

20-068 Lublin, na potrzeby stworzenia Informatorium wraz z modernizacjq sieci LAN
w ramach Ządania 3 (SISŁ) modernizacja pomieszczeń dlą Informatorium w ramach projektu

System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2): Budowa dwujęzycznego (,

komunikacjq w języku polskim i angielsbim) systemu informacji skierowujqcej do systemów

informacyjnych staĘsĘki i systemów resortowych - dostępnych dlą obywateli,

przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS.

Budowa 16 regionalnych ośrodkow informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk

dostępu do Internetu".

Zamaw,iający oceniał oferty wedfug następującego wzoru:

p _ś!.!n-*1oo oktL'oJerĘ

gdzie: P - wańoŚÓ oferĘ wyrńona w punktach, Cmin * najńższa całkowita cena brutto wykonania

zamówienia spoŚród wszystkich ocenianych ofert danej części zamówienią Coferty - całkowita cena

brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej spośród wszystkich ocenianych ofert danej części

zamówienia.
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Jako najkorzystniejsza zostŃa wybrana oferta Wykonawcy (oferta rn 6) Przedsiębiorstwo Usługowo

Budowlano Handlowe F'EST-BUD - Robert Gumiela, ul. Ludwika Zamenhofa 99o 20-453

Lublin.

Uzasadnienie: oferta ta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania Zamavliającego określone

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 22 sierpnia 2014 r. oraz zgodńe zprzyjętym

kryterium oceny ofeit (cena brutto I00%) zawięra najńższą cenę brutto spośród pozostaĘch ofert

niepodlegających odrzuceniu, tj. 126 948,30 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięóset

cńęrdzieści osiem zł301100). Oferta tauzyskńanajwyższąilość punktów - l00 pkt.

Nazwy, siedziby i adresy pozostĄch Wykonawcy, który ńożyli oferty dla części drugiej zamówienia,

ceny brutto ofęrt oraz punktacje przyznanę ofertom.
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Nr
ofertv Nazwa i adres Wykonawcy

cena brutto
oferty Punktacja

1, 5

Firma Remontowo-Budowlana REM BUD s.c. Bogusław Łata,
Ryszard Baran, Dariusz Łukasik, Słodków Trzeci 32,23-206 Stróża 133 086,00 95,39

2 7

Przedsiębiorstwo lnnowacyjne lNNOTECH Sp. z o.o., ul. Grygowej
23,20-260 Lublin L47 600,00 86,01

3 10
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Henryk Pytka, Nasutów
t67,2L-O25 Niemce 1,4I45o,oo 89,75

Jednocześnie Urząd StatysĘczny w Lublinie

publicznego zostanie zaw arta zgodnie z art. 9 4 ust.

informuje, że umowa w sprawie zamówienia

l pkt 2 ustawy Prawo zamówieńpublicznych.
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