Zamawiający:
Gdański Klub Sportowy
„Stoczniowiec”
Al. Grunwaldzka 470
80-309 Gdańsk

Dotyczy: postępowanie

prowadzone

w

trybie

przetargu

nieograniczonego na dostawę i montaż band wraz z
szybami ochronnymi dla sztucznego lodowiska w Hali
Głównej w kompleksie Hali Sportowo-Widowiskowej w
Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 470 w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja Hali SportowoWidowiskowej „Olivia” w Gdańsku – II etap; znak
sprawy: ZP/OLIVIA/6/2016

Sprawa: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2164
ze zm. - dalej „ustawa Pzp”), Zamawiający informuje, że w
przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą
ofertę Nr 2 złożoną przez RAITA Sport Co. Ltd., Ylivieskantie 168,
86 300 Oulianen, Finlandia
Uzasadnienie wyboru:
W przedmiotowym postępowaniu zgodnie z rozdziałem 12 pkt 1
ppkt 1-3 SIWZ kryteriami oceny ofert są:
cena zamówienia (brutto) - waga 60 %
oferowane skrócenie terminu realizacji dostawy (bez montażu) – waga
20%
funkcjonalność – elastyczna konstrukcja bandy – waga 20%

Oferta uznana za najkorzystniejszą spełnia wszystkie wymogi
opisane przez Zamawiającego w SIWZ oraz uzyskała maksymalną
ilość punktów przyznanych na podstawie ww. kryteriów, zgodnie
ze wzorami podanymi w Rozdziale 12 pkt 1 ppkt 1 - 3 SIWZ.
Nazwy (firmy), adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz
punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert i łączna
punktacja:
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Konsorcjum:
1) Lodowiska Hanna
Starzyk, ul.
Gościmińska 9, 09-120
Nowe Miasto
2)WM International Sp.
z o.o. Sp. k. ul.
Masarska 9/16, 31-534
Kraków
RAITA Sport Co. Ltd.
Ylivieskantie 168, 86
300 Oulianen
Finlandia
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