Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla modernizacji placu zabaw na terenie Młynówki Królewskiej przy Al. Grottgera, wraz z rozbudową oświetlenia na
odcinku między ul. Urzędniczą a ul. Rzeczną w ramach realizacji projektu budżetu obywatelskiego „Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!”,
dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
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Kraków, dnia 24 lipca 2020r.
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie
Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej dla modernizacji placu zabaw na terenie Młynówki Królewskiej przy Al.
Grottgera, wraz z rozbudową oświetlenia na odcinku między ul. Urzędniczą a ul.
Rzeczną w ramach realizacji projektu budżetu obywatelskiego „Młynówka Królewska najdłuższy park w Polsce!”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej
zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający uznał
za najkorzystniejszą ofertę firmy: LandsArt Szymon Urbańczyk, ul. Sanocka
9/14, 30-620 Kraków, za cenę brutto 59.655,00 zł, w której uwzględniono
należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%.
Uzasadnieniem wyboru jest, złożenie najkorzystniejszej oferty przy
spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu
ofertowym.
Zamawiający informuje ponadto, iż odrzucił ofertę firmy: Active Line
Marcin Taczalski, ul. Wojciechowska 7f, 20-704 Lublin, ponieważ oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W ocenie
Zamawiającego zbyt niska cena realizacji zamówienia zaproponowana przez
Wykonawcę, stosunku do realnych cen rynkowych i szacowanej wartości
zamówienia, świadczy o tym, iż nie zapoznał się on rzetelnie z zakresem całości
zamówienia, nie skalkulował wszystkich zmiennych i kosztów mających wpływ na
cenę zamówienia.
Z poważaniem,
Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty,
2. Strona internetowa ZZM,
3. a/a.
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