Szpital Zakonu Bonifratrów sp. z o.o.

Katowice: 28.01.2020

Ul. Markiefki 87
40-211 Katowice
PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Znak: TG/335/01/2019
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formie ”zaprojektuj i wybuduj” (zaprojektuj, uzyskaj wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia, w tym
pozwolenie na budowę i wybuduj oraz uzyskaj pozwolenie na użytkowanie) zadania pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na
potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim” dofinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Szpitala Zakonu
Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o., ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.
Komisja w składzie:
Bożena Majewska

- Przewodnicząca Komisji,

Michał Kołodziejczyk

- Członek Komisji,

Tomasz Machura

- Członek Komisji.

1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego
Baza konkurencyjności – data publikacji 03.12.2019 roku nr ogłoszenia 1220721
Strona internetowa Szpitala Zakonu Bonifratrów sp. z o.o. Ul. Markiefki 87 40-211 Katowice
www.bonifratrzy.katowice.pl

2. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego. Termin złożenia
oferty upłynął: 20.01.2020 o godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpiło 20.01.2020 o godz. 1100.

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Data wpłynięcia

Godzina wpłynięcia

oferty

oferty

Uwagi

1.

JTB Sp. z o.o. Szymbark 434, 38-311 Szymbark

20.01.2020 r.

910

Oferta wpłynęła w terminie

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

20.01.2020 r.

840

Oferta wpłynęła w terminie

„GADREX” Jan Gałuszka 41-400 Mysłowice; ul. Portowa
19-21
3.

ORLIKON spółka z o.o. 61-860 Poznań ;Ul. Za Groblą 1

20.01.2020 r.

840

Oferta wpłynęła w terminie

4.

MERITUM GRUPA BUDOWLANA

20.01.2020 r.

840

Oferta wpłynęła w terminie

20.01.2020 r.

855

Oferta wpłynęła w terminie

20.01.2020 r.

915

Oferta wpłynęła w terminie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
30-443 Kraków; ul. Jugowicka 8A
5.

Arch Instal Budownictwo
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
40-303 Katowice ; ul. Gen. Le Ronda 26

6.

JM KONTRAKT sp. z o.o. sp. k.
43-230 Goczałkowice-Zdrój ; Ul. Św. Anny 7

3. Informacja o spełnienie warunku , o którym mowa w „ Zapytaniu ofertowym” , w punkcie dotyczącym Zawartości Oferty:

Lp.

Nazwa i adres
Wykonawcy

Gwarancja

Termin
płatności

Cena brutto
Opracowania
Projektowego

Termin
Cena za roboty
wykonania
budowlane brutto
opracowania
[ zł ]
projektowego

Termin wykonania
robót
budowlanych

Łączna wartość
przedmiotu
zamówienia
brutto

Kryterium
Oceny
Przedmiotu
Zamówienia
CENA

[ zł ]
[ pkt. ]

JTB Sp. z o.o.
1. Szymbark 434,

Kryterium
Oceny
Przedmiotu
Zamówienia
TERMIN
WYKONANIA

Łącznie
[ pkt. ]

[ pkt. ]

60 miesięcy

przelew 30
dni

836 400,00
zł

31.07.2020
roku

7 963 600,00 zł

30.09.2021 roku

8 800 000,00 zł

78,5 pkt.

9,0 pkt.

60 miesięcy

przelew 30
dni

441 570,00
zł

30.11.2020
roku

9 029 430,00 zł

29.07.2021 roku

9 471 000,00
zł

73,0 pkt.

9,5 pkt.

60 miesięcy

przelew 30
dni

6 miesięcy od
daty zawarcia
umowy

7 470 897,00 zł

30.06.2021 roku

90,0 pkt.

10,0 pkt

87,5 pkt.

38-311 Szymbark

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo Usługowe
2. „GADREX” Jan

82,5 pkt.

Gałuszka
41-400 Mysłowice ul.
Portowa 19-21
ORLIKON spółka z
o.o.
3. Ul. Za Groblą 1; 61860 Poznań

209 100,00

7 679 997,00 zł

100,0 pkt.

MERITUM GRUPA
BUDOWLANA
Spółka z ograniczoną
4.

odpowiedzialnością

87,0 pkt.

60 miesięcy

przelew 30
dni

332 100,00

30.11.2020 r

8 573 100,00 zł

02.08.2021 roku

8 905 200,00 zł

77,6 pkt.

9,4 pkt.

60 miesięcy

przelew 30
dni

307 500,00

20.09.2020 r

7 995 000,00 zł

30.11.2021 roku

8 610 000,00 zł

80,3 pkt.

7,8 pkt.

60 miesięcy

przelew 30
dni

492 000,00

31.07.2020 r

8 351 700,00 zł

30.06.2021 roku

8 843 700,00 zł

78,2 pkt.

10,0 pkt.

Sp. k.
30-443 Kraków;
ul. Jugowicka 8A

Arch Instal
Budownictwo
Spółka z ograniczoną
5. odpowiedzialnością

88,1 pkt.

Spółka komandytowa
ul. Gen. Le Ronda 26
40-303 Katowice
JM KONTRAKT sp. z
o.o. sp. k.
6.

Ul. Św. Anny 7
43-230 GoczałkowiceZdrój

88,2 pkt.

4. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców , o ile takie warunki były stawiane,

Numer
oferty

Wypełniony i podpisany przez
osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy
Załącznik nr 1 Zaproszenia do
składania ofert - Formularz
Oferty

Wypełniony i podpisany przez
Wykaz wykonanych robót
osobę upoważnioną do
budowlanych tożsamych z
reprezentowania Wykonawcy przedmiotem zamówienia wraz
Załącznik nr 3 do zaproszenia do z załączeniem dowodów, czy
składania ofert - Oświadczenie
zostały wykonane należycie

Oświadczenia o osobach
skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji
zamówienia

1

Spełnia

nie spełnia*

Spełnia

nie spełnia*

Spełnia

nie spełnia*

spełnia/ nie spełnia*

2

Spełnia

nie spełnia*

Spełnia

nie spełnia*

Spełnia

nie spełnia*

spełnia/ nie spełnia*

3

Spełnia

nie spełnia*

Spełnia

nie spełnia*

Spełnia

nie spełnia*

spełnia/ nie spełnia*

4

Spełnia

nie spełnia*

Spełnia

nie spełnia*

Spełnia

nie spełnia*

spełnia/ nie spełnia*

5

Spełnia

nie spełnia*

Spełnia

nie spełnia*

Spełnia

nie spełnia*

spełnia/ nie spełnia*

6

Spełnia

nie spełnia*

Spełnia

nie spełnia*

Spełnia

nie spełnia*

spełnia/ nie spełnia*

5. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych o poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji
poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,

LP.

Opis kryterium oceny

Waga kryterium

1.

Cena brutto za przedmiot zamówienia

90 %

2.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

10 %

RAZEM

100 %

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:
A. Wartość punktowa ( kryterium nr 1 ) jest wyliczona wg wzoru:
cena najniższa spośród oferowanych
Wartość punktowa kryterium = .......................................................... x waga kryterium x 100%
cena z oferty badanej

B. Wartość punktowa ( kryterium nr 2) jest wyliczona wg wzoru:
Najkrótszy termin wykonania zamówienia
Wartość punktowa kryterium = ......................................................... x waga kryterium x 100%
Termin wykonania zamówienia oferty badanej

6. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.

Wszystkie złożone oferty, w ilości 6 szt., są ważne, gdyż spełniły wymogi z zapytania ofertowego.
Zamawiający dokonał wyboru oferty. Ofertą która otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt.) jest oferta złożona przez:
ORLIKON spółka z o.o.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę

Ul. Za Groblą 1; 61-860 Poznań

Data wyboru oferty:

2020-01-27

Wartość oferty:

7 679 997,00 zł

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta uzyskała największą liczbę punktów – 100%, oferta nie podlegała
odrzuceniu.

Oświadczenia:
1.

Oświadczam, że dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez
Zamawiającego wykonawcy do realizacji usługi.

2.

Jako Zamawiający oświadczam, że na dzień udzielenia zamówienia w ramach Projektu:
a. z podmiotami, które złożyły niepodlegające odrzuceniu oferty (oferenci);
b. z podmiotami, którym zostały udzielone zamówienia w ramach Projektu (wykonawcy).
nie istniały powiązania osobowe lub kapitałowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;



pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;



pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podpisy Komisji:
Bożena Majewska

…………………………………………………

Michał Kołodziejczyk

…………………………………………………

Tomasz Machura

………………………………………………

Protokół sporządzono w dniu 28.01.2020 roku

………………………………………………………
(podpis Zamawiającego)

