PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. ERAZMA I PANKRACEGO
DEKANAT JELENIA GÓRA ZACHÓD
Plac Kościelny 1-2,
58-500 Jelenia Góra
tel. : (+48 75) 75 221 60 http:// www.bazylika.jgora.pl

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych , w skrócie
upzp. (tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) Zamawiający informuje, że
w postępowaniu w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Prace konserwatorskie
przy kamiennej elewacji Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze
(BZP nr 56706-2017 z dnia 02.04.2017 r.)
1- najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:
Pan Wit Podczerwiński prowadzący działalność pn. ANTIQA Konserwacja Dzieł Sztuki,
z siedzibą: Jawornik 568, 32-400 Myślenice
Uzasadnienie
Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Złożona oferta jest zgodna z treścią SIWZ
i w bilansie ustalonych kryteriów otrzymała maksymalną liczbę punktów, a tym samym uznana
została za ofertę najkorzystniejszą.
2- nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównaniem zawierającym punktację w kryterium oceny ofert :
(a)
(b)

umowna cena
walory ludzi

= 60,00pkt
= 40,00pkt w tym:

(b1) za każdą dodatkową osobę, powyżej 3 osób, zatrudnioną na umowę o pracę w Zespole
konserwatorów, o którym mowa w punkcie VIII 2c.1), - 3 punkty, ale max.6 punktów
(b2) za każdy rok liczony w miesiącach, ponad 5 lat liczonego w miesiącach, udokumentowanego
doświadczenia Kierownika Zespołu przy konserwacji kamienia na powierzchni nie mniejszej niż
20m2 - 4 punkty, ale max. 20 punktów
(b3) za każde udokumentowane doświadczenie Kierownika Zespołu konserwatorów lub członka
Zespołu konserwatorów, o których mowa w punkcie VIII 2c.1), nabyte przy czyszczeniu ścierno2
strumieniowym wątków kamiennych lub ceglanych na powierzchni co najmniej 1 000m
obiektów zabytkowych - za każdy obiekt- 4 punkty, ale max. 8 punktów
(b4) za każdy sprządzoną przez przez Kierownika Zespołu lub członka Zespołu konserwatorów,
o których mowa w punkcie VIII 2c.1), udokumentowaną pracę inwentaryzacyjną i badawczą
z zakresu konserwacji średniowiecznych murow o wątku kamiennym - 3 pkt, ale max.6 pkt.

Oferta nr 1 – 100,00 pkt
Pan Wit Podczerwiński prowadzący działalność pn. ANTIQA Konserwacja Dzieł Sztuki
Jawornik 568, 32-400 Myślenice E-mail: antiqa@vp.pl, kasiawit@vp.pl kom. 509 470 406
w tym za:
(a) 60,00pkt.
(b) 40,00pkt. → (b1) 6,00pkt; (b2) 20,00pkt; (b3) 8,00pkt; (b4) 6,00pkt.

Jelenia Góra, 07 maja 2017 r.

PROBOSZCZ PARAFII
/-/ Ks. Bogdan Żygadło

Wersja elektroniczna.
Dokument w oryginale podpisany przez Burmistrza Miasta
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