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KrynicaZdr6j,dn.25 kwietnia 20LBr.

TNFORMACJA
O WYBORZENAIKORZYSTNTEISZEI
OFERTY
W ZAPYTANIUOFERTOWYM

wykonanie rob6tbudowlanych

ETAP II -,,stan pod klucz wrazzwyposaZeniem"

Dotyczy: realizacji projektu pn. ,,Budowa zakladu przyrodoleczniczegoLwigr6d wraz z basenem
leczniczymz wod4 mineraln4 w Krynicy Zdroju" realizowanegow ramach Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Malopolskiegona lata 20L4-2020 wsp6tfinansowanegoze Srodk6w Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,OS priorytetowa 6. Dziedzictworegionalne, Dzialanie 6.3 Rozw1j
wewnetrznychpotencjaliw regionu, Poddzialanie6.3.2 Wsparciemiejscowo1ciuzdrowiskowych,umowa
o dofinansowanietrr: RPMP.06.03
.02-12-039B/ 16-00-XVII/ t}t / FE/ IT

O5rodek Sanatoryino - Wypoczynkowy,,Lwigr6d" Sp.z o.o.
ParkRomanaNitribitta 6
33-380KrynicaZdr6j
NIP:7343521357,REGON:L22923434
KRS:0000473L26
Telefon:(DLB)472 58 00,Fax.[018) 472 58 0L

- wypoczyNKowytwte R6o sp.z o.o.
oSnooer snrunroRyJNo
33-380Krynica-zdr6j,
ul. Nitribitta6, tel.(018)47258 00 fax.(018)47258 01
wpisanydo rejestruprzedsigbiorc6w
Krajowego
prowadzonego
Rejestru
Sqdowego
przezSqdRejonowy
dla Krakowa
Sr6dmie6cia
w Krakowie,
XllWydzialGospodarczy
Krajowego
Rejestru
podnumeremKRS0000473126
Sqdowego
Ntp734-35-21-357
REGON
122923434
BZWBKnr konta62 150015591215500452920000
www.lwisrod.ple-mail:biuro@lwigrod.pl
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ZAPYTANIEOFERTOWE
nrOt/2O18
z dnia 5.04.2018r,
dotycz4ce wykonania rob6t budowlanych ETAp II - ,,stan pod klucz wraz
zwyposaiteniem" na potrzeby realizacii proiektu pn.
,,Budowazakladu przyrodoleczniczego Lwigr6d wrazzbasenem leczniczym z wod4
mineraln4 w Krynicy Zdroiu"
realizowanego
w ramach
ProgramuOperaryjnegoWoj ew6dztwa Malopolskiego na lata 2014 -2020
wsp6lfinansowanego
ze Srodk6wEuropejskiego
FunduszuRozwojuRegionalnego,
O5priorytetowa 6. Dziedzictworegionalne,
Dziatanie6.3 Rozw6j wewnqtrznychpotencjal6w regionu,
Poddzialanie6.3.2WsparciemiejscowoSciuzdrowiskowych,
umowao dofinansowanienr: RPMP.06.oz.o2-tz- oggs/ l6-00-xul/10 UFE/ tT
Wsp6lnyslownik zam6wieri:Kod CPV:45000000-7 - Roboty budowlane w odniesieniudo
realizacji zadafi obejmuje r6wnie2: 452L22t2-5 roboty budowlane w zakresie basen6w
ptywackich;45223200-8roboty konstrukcyjne;45300000-0roboty instalacyjne;45430000-0
pokrywanie Sciani podt6g; 45442L00-8roboty malarskie;45330000-9 roboty instalacyjne
wodno-kanalizacyjnei sanitarne;45410000-4 tynkowanie;45262300-4 betono-"ni.;
45232460-4 roboty sanitarne, 45262522-6 roboty murarskie; 4542L000-4 roboty w zakresie
stolarkibudowlanej;45331000-6
instalacjaurz4dzefigrzewczych.
wentylacyjnychi klim atyzacji;
453L6000-5instalacjasystemu o6wietleniai sygnalizacji;454500000-6roboty budowlane
pozostale;
45313000-5instalowanie
windy.
r.

NAZWAr ADRESZAMAWTAfACEGO

O5rodekSanatoryjno - Wypoczynkowy,,Lwigr6d,,Sp.z o.o.
ParkRomanaNitribitta 6
33-380KrynicaZdr6j
NIP:734352 1357, REGONT
L22923434
KRS:0000473L26,s4d Rejonowydla KrakowaSr6dmiescia
w Krakowie
Telefon:(0t8) 472 58 00,Fax.(018J47ZSg0L
Adres strony internetowei ZamawiaiEcego:http :#www.lWigrod.il
Adres e-mail: biuro@lwigrod.pl
Zamawiaj4cy- osrodek sanatoryino - wypoczynkowy,,Lwigr6d" sp. z o.o. w Krynicy zdr6i,
Park Romana Nitribitta 6, 33-380 Krynica Zdr6i w zwi4zku z zipytaniem *erto*ym
dnia 5.04.2018 r. dotycz4cym wykonania rob6t budowlinych ETAI, II - ,,stan pod klucz
"
wraz z wyposaieniem" na potrzeby realizacji proiektu pn. ,,Budowa zakladu
qlzyrodoleczniczego Lwigr6d wraz z basenem leczniczym z wod4 mineraln4 w Krynicy
Zdroiu" realizowanegow ramachProgramuOperacyjnego
Wojew6dztwaMatopolsii"gonr l"t"
20L4-2020wsp6lfinansowanego
ze Srodk6wEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegi6nalnego,
OSpriorytetowa 6. Dziedzictworegionalne,Dzialanie 6.3 Rozw1j wewnqtrziych
[otencjatZw
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wpisanydo rejestruprzedsiqbiorc6w
Krajowego
Rejestru
prowadzonego
Sqdowego
przezSqdRejonowy
dla Krakowa
Sr6dmie6cia

wKrakowie,
Xrrwvdziat
.*t1,iil'rrr1j;,;l-:rr?-ffi:i,Tjru:?:pod
numerem
KRs
0000473126
BZWBKnr konta62 15001559121550045292oooo
www.lyrisrod.ple-mail:biuro@lwigrod.pl
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regionu,Poddzialanie6.3.2 Wsparciemiejscowoflciuzdrowiskowych,umowa o dofinansowanie
nr: RPMP.O
6.03.02-t2-o398/ L6-00-xuI/10 UFE / 17
informuiq, Leww/w postqpowaniu prowadzonym wtrybie zapytania ofertowego, zgodnie
z zasad4konkurencyjnoSciobowi4zttj4c4w ramach Wytycznychw zakresiekwaliftkowalnofci
wydatk6w w ramach EuropejskiegoFunduszuRonvoju Regionalnego,EuropejskiegoFunduszu
Spolecznegooraz Funduszu Sp1jnoici nq lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnofci wydatk6w w ramach Programu OperacyjnegoWojew6dztwaMatopolskiego
2 014-202 0 dokonano wybo,ru wykonawcy i ako nai korzystniei szei oferty:
WIKAR
PrzedsiqbiorstwoBudowlano- TransportoweSp.z o.o.
33-3L4LososinaDolna108
II. TNFORMACJE
O SPOSOBIE
UPUBLICZNIENIA
ZAPYTANIAOFERTOWEGO
Zapytaniezostaloupubliczni one na stronie internetowej benefi cjenta:
http://www.lwierod.pllassets/files/ii
etap/zapvtanie
ofertowe05.04 2018.pdf
wyslaniedo sze6ciuWykonawc6woraz opublikowanew BazieKonkurencyjno6ci:
https://bazakonkurencvinosci.funduszeeuropeiskie.sov.pl/publication/view/1101710
III. WYKAZ OFERT,KT6RE WPI,YNETYW ODPOWIEDZINA ZAPYTANIEOFERTOWE

Nr
oferW

Data
wptr,wu

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Cena

L3.04.20L8

t

Przedsiqbiorstwo
budowlane,,OLBUD"
II
l6zefKupnicki
ul.Armii KrajowejZlok.L7
33-300NowySacz

6258 369,25PLN

20.04.20L8

2

WIKAR
Przedsiqbiorstwo
BudowlanoTransportowe
Sp.z o.o.
33-3L4LososinaDolna108

6 750 753,26PLN

IV. Il'[LqBryr-A^CJA
O SPELNT
ENrUWARU
NKUBRAKUpOWr^qZAfi'
OSOSs OWYC
H rUB
I(APITALOWYCH
WIKAR Przedsiqbiorstwo
Budowlano- TransportoweSp.z o.o.,33-314LososinaDolna108
spelnilwaruneki zloLylstosowneoSwiadczenie.
Przedsiqbiorstwo budowlane ,,OLBUD"lll6zef Kupnicki, ul. Armii Krajowej 2lok L7,
33-300 Nowy SEcznie spelnil warunku iniezlobylstosownegoo6wiadczenia.
v.

INFORMACIEO SPET,NIENTU
WARUNKoW UDZIAT,U

WIKAR Przedsiqbiorstwo
Budowlano- TransportoweSp.z o.o.,33-3L4LososinaDolna108
zloLylodpowiednieoswiadczenia,
a tym samymspelnilwarunki udzialu:
1. udokumentowaldo6wiadczenie,
- wypoczyNKowy
oSnooEK
SANAToRyJNo
LWtGn6o
sp.z o.o.

p,.,.o,i1iju,1o8l#H:"',ffii
wpisany
do,";",t..,
il;i:l:,ill13;TljT,?,Jli.::ir'"fti:":'r'#ffi
0,,Krakowa
sr6dmie6cia
wKrakowie'
X||wvdziar
o*o"nf,il;?o[li:l-:1",-ffii,Tr"u:1y*numerem
KRs
0000473126
BZWBKnr konta62 150015591215500452920000
www.lwigrod.ple-mail:biuro@lwigrod.pl
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posiadaodpowiedniezapleczakadrowe,w grm:
1 osobqposiadaj4c4v\D/magane
kwalifikacjeoraz uprawnieniado kierowaniarobotami
budowlanymi w specjalno5ci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczefi lub
odpowiadajqce im r6wnowa2ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcze6niejobowi4zujErychprzepis6w(kierownikbudowy).
1 osobq posiadaj4cEuprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi(kierownik
rob6t elektrycznych).
1 osobq posiadaj4c4uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi z bran1y
sanitarnej w zakresie instalacji wodoci4gowych,kanalizacyjnych,wentylacyjnych
(kierownik rob6t instalacyjnych).
posiadaodpowiedniezapleczetechniczne,
nie posiadapowiEzariosobowychlub kapitalowychzZamawiaj4cym,
udzielil na roboty stanowi4ceprzedmiotumowy co najmniej4 letniej gwarancjijako5cina
wykonaneroboty budowlane,
zaoferowal,2ewykonaj4roboty budowlanedo dnia 3I.12.20L9r.

Przedsiqbiorstwo budowlane ,,OLBUD"lll6zef Kupnicki, ul. Armii Krajowej 2lok 17,
3 3-3 00 Nowy S4cznie zlo|yl
L. udokumentowaniado6wiadczenia,
2. wykazuos6bprzewidzianychdo realizacjizadania
3' o6wiadczbnia
o braku powi4zariosobowychlub kapitalowychzZamawiajEcym
4. aktualnegoopisu KRS
5. kosztorysuofertowego
a tym samymnie spelnilwarunk6w udzialu.

u.

INFORMACIAO SPET,NIENIU
WYMAGAItFORMATNYCH

W toku ocenyi badaniazloilonych ofert, stwierdzonoie:
1) WIKARPrzedsiqbiorstwo
Budowlano- TransportoweSp.z o.o.,33-314LososinaDolna
108
spelniawarunki formalne przewidzianew zapytaniuofertowym.
2) Przedsiqbiorstwo budowlane OLBUD lll6zef Kupnicki, ul. Armii Krajowej Z lok.
17, 33-300 Nowy S4cz
nie spelniawarunk6w formalnych przewidzianychw zapytaniu ofertowym.
VII. INFORMACJAO WAGACH PUNKTOWTCH I PROCENTOWTCHPRZYPISANYCHDO

PoszczEc6rruvcH
puNKTAcJr
KRYTERI6w
ocENyr sposoBlEpRzyzNAwANrA

A) Cena:80%o
B) Gwarancja:Z0o/o
Ocenaofertyzostalaobliczonazv'rykorzystaniem
nastqpuj4cego
wzorut Ocena= A + B gdzie:
Ad. A KryteriumCenazostaloobliczonewg nastqpuj4cego
wzoru:
- wypoczyNKowy
oSnooErseruaroRyJNo
lwten6osp.z o.o.

wpisany
do...i",,,.,
'.,"a,iiuiiLi#ffil-ff:;ti$,?ffii;l"Jj'r1?,jli::"'r'"tilj:"'r'r'#ffi
0,,Krakowa
sr6dmiejcia
wKrakowie'
Xrrwvdziat
t*r"^1,il;ir.1jl';l_:11-?rHi,Tr'r"J:iil*
numerem
KRs
0000473126

BZWBKnr konta62 15001559121550045292oo0o
www.lwisrod.ole-mail:biuro@lwigrod.pl
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najni2szazaproponowanacenabrutto za wykonanieprzedmiofuzam6wieniaf cenabadanej
ofertybrutto za wykonanieprzedmiotuzam6wieniax B0 pkt.
Maksymalnaliczbapunkt6w jakie mogla otrzymat,oferta w tym kryterium wynosila: 80 pkt.
Ad. B Kryteriumgwarancjazostaloocenionew nastqpuj4cyspos6b:
a) |e2eliWykonawcaudzielil4 letniej gwarancjijakoScina wykonaneroboty budowlane-0pkt.
bJ |e2eliWykonawcaudzielil 5 letniejgwarancjijako6cina wykonaneroboty budowlane-Sptt.
c) fe2eliWykonawcaudzielil 6 letniej gwarancjijako6cina wykonaneroboty budowlane-10pkt.
d) Je2eliWykonawcaudzielil 7 letniej gwarancjijako6cina wykonaneroboty budowlane-fS prc.
e) feZeliWykonawcaudzielil S letniej i dlu2szejgwarancjijakoScina wykonaneroboty
budowlane- 20 pkt.
Maksymalnaliczbapunkt6w jakie mogla otrzyma(.oferta
w tym kryterium wynosila:20 pkt.
l,4czna ocena ofert:
Punktyuzyskaneprzez ofertq w ocenieoferty w Kryterium I Cenaoraz Kryterium II Gwarancja,
zostaty dodane do siebie i na tej podstawie zostala obliczona l1czna ocena oferty. Ofeita
wl4cznej ocenieoferty moglauzyskai maksymalnie100 pkt.
Nr oferty

Nazwa (firma)oraz adres
Wykonawcy

Liczba punkt6w

Warunki
formalne

L

Przedsiqbiorstwobudowlane
,,OLBUD'll l6zef Kupnicki,
ul. Armii Krajowej2lok. L7,
33-300NovvySEcz

85 pkt.

Niespelnia

2

WIKAR
PrzedsiqbiorstwoBudowlanoTransportowe
Sp.z o.o.
33-31-4
LososinaDolna108

74,L6pkt.

Spelnia

VIII. WYBRANAOFERTAWRAZ Z UZASADNIENIEMWYBORU
Zamawiaj4cy dokonal wyboru oferty na realizacji w/w
zadania w oparciu
o kryteria wyboru ofert oraz spelnieniewymagariformalnych w postQpowaniuprowadzonym
w trybie zapytania ofertowego z dnia 5 kwietnia 2O1.8r. na wykonanie rob6t budowlanych
ETAP II - ,,stan pod klucz wraz z wyposaieniem" na potrzeby realizacji projektu pn.
,,Budowa zakladu przyrodoleczniczego Lwigr6d wraz z basenem leczniczym z wod4
mineralnq !v Krynicy Zdroiu",
realizowanego w ramach Programu Operacyynego
Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 20L4-2020 wsp6lfinansowanego ze Srodk6w
EuropejskiegoFunduszuRozwoju Regionalnego,
6. O5 priorytetowa Dziediichuoregionalne,
Dzialanie 6.3 Rozw6i wewnqtrznychpotencjalfw regionu, Poddzialanie 6.3.2 Wsparcie
mieiscowofciuzdrowiskowych,umowa o dofinansowanienr: RPMP.O6.01.02-!2-019S/16-00XVIULOUFE/L7.tj. w oparciuo kryterium ,,Cena"oraz,,Gwarancja',.
Maj4cna uwadze,2e oferta na wykonanierob6t budowlanychETAPII -,,stan pod klucz wrazz
wyposaZeniem" na potrzeby realizacjiprojektu pn. ,,Budowazakladu przyrodole czniczego
- wypoczyNKowy
oSnoorrslruaroRyJNo
LWIGn6o
sp.z o.o.
. 33-380
Krynica_Zdr6j,
ul.Nitribitta
6,tel.(018)
4725800fax.(018)4725801
wpisany
przedsigbiorc6w
dorejestru
Krajowego
Rejestru
prowadzonego
sqdowego
przezSqdRejonowy
dlaKrakowa
Sr6dmie6cia

wKra
kowie'
XIIwvdziart * r"^1,il;i$:l_:?", -?;:i,iTru:?:pod numeremKRsoooo473
126
BZWBKnr konta62 150015591215500452920000
www.lwisrod.ple-mail:biuro@lwigrod.pl
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Lwigr6d wrazz basenem leczniczym z wodq mineraln4 w Krynicy Zdroiu", zloionaprzez
WIKAR PrzedsiqbiorstwoBudowlano- Transportowe,Sp. z o.o.,33-3L4 LososinaDolna 108
spelniawarunki formalnetj. warunek braku powi1zafiosobowychlub kapitalowych,pozostale
warunki udzialu, a jednoczenieuzyskala liczbq punkt6w (74,L6 pkt.) wedlug zalo2onych
kryteri6w oferta niniejsza zostala zaakceptowanauznaj4c zasadq konkurencyjnofci za
spelnion4.
Oferta zlo2onaprzez Przedsiqbiorstwo budowlane ,,OLBUD" ll l6zef Kupnicki, ul, Armii
Krajowej 2 lok. t7,33-300 Nowy S4cz,uzyskala 85 pkt, jednak
nie spelniaj4cwarunk6w formalnychzostalaodrzucona.

x. sKrADKOMrStr
1)
2)
3l
4)

Piotr Kaput* przewodnicz4cy
MariaGolba- czlonek
Dorotade Mor2eCzerniec- czlonek
AnetaSliska- czlonek

OSB
OOEK
POCZYTII(O!VY
SANATOHY
JNO.i!1
L w l c R O D s o .z o . o .

ari.a Galba

KrynicaZdr6j, dn. 25.04.2078 r.
(imiq, nazwiskoi podpisosoby
vtystgpujqcejw tym postepowaniu
w imieniuZamawiajqcego)

- wypoczyNKowyLWIGROo
osRoDEK
SANAToRvJNo
sp.z o.o.
33-380Krynica-Zdr6j,
ul. Nitribitta6, tet.(018)
47258 00 fax.(018)47258 01.
wpisanydo rejestruprzedsiebiorc6w
Krajowego
Rejestru
prowadzonego
przezSqdRejonowy
Sqdowego
dla Krakowa
S16dmie6cia
w Krakowie,
XllWydzialGospodarczy
Krajowego
pod numeremKRS000047312G
Rejestru
Sqdowego
Ntp734-35-21-357
REGON
t22923434
BZWBKnr konta52 150015591215500452920000
www.lwierod.ple-mail:biuro@lwigrod.pl

