Lublin, dnia 27.11.2017 r.
Znak sprawy: ZO/MK/1/2017/POPW
- wszyscy wykonawcy –

INFORMACJA
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający - Marcin Krupa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
MARCIN KRUPA, Wietlin Trzeci 43, 37-543, Laszki, woj. podkarpackie działając na
podstawie pkt. 14.7 zapytania ofertowego, informuje, że dokonano wyboru oferty
najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności
na Dostawę i montaż wielofunkcyjnej hali namiotowej oraz pawilonu handlowego
wraz z wyposażeniem celem utworzenia „Przystanku Kresy”.
w zakresie części 1 zamówienia:
„Dostawa i montaż wielofunkcyjnej hali namiotowej wraz z zabudową towarzyszącą oraz
pawilonu handlowego”
Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w rozdziale 13 zapytania
ofertowego jest oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:
Solkan Sp. z o. o.
ul. Grunwaldzka 72, 36-020 Tyczyn
z ceną ofertową: 2 238 735,30 zł brutto oraz długością okresu gwarancji na roboty
budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia: 24 miesiące.
Uzasadnione wyboru:
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu,
Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w zapytaniu ofertowym oraz jego oferta
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w zapytaniu „Oferowana cena” – 80 pkt., „Długość okresu gwarancji jakości” - 0 pkt.; razem - 80 pkt.

w zakresie części 2 zamówienia:
„Dostawa i montaż sceny, inteligentnego oświetlenia oraz systemu video i audio wraz z
agregatem prądotwórczym do hali namiotowej”
Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w rozdziale 13 zapytania
ofertowego jest oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:
Solkan Sp. z o. o.
ul. Grunwaldzka 72, 36-020 Tyczyn
z ceną ofertową: 442 480,20 zł brutto oraz długością okresu gwarancji na roboty
budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia: 24 miesiące.
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Uzasadnione wyboru:
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu,
Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w zapytaniu ofertowym oraz jego oferta
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w zapytaniu „Oferowana cena” – 80 pkt., „Długość okresu gwarancji jakości” - 0 pkt.; razem - 80 pkt.
Ponadto, Zamawiający informuje, iż w niniejszym postepowaniu wpłynęła tylko jedna
oferta.
Otrzymują:
1) Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.
2) http://www.kresowaosada.pl
3) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
4) https://lsi1420.parp.gov.pl

Marcin Krupa
(Partner w Projekcie) - Właściciel
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