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Krynica Zdr6j, dn.3 sierpnia 2017 r.

INFORMACIA O WYBORZE NAIKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W ZAPYTANIU OFERTOWYM

wykonanie rob6t budowlanych ETAP I -,,stan suro$y zamkniqty

Dotvczy: realizacji projektu pn. ,,Budowa zaktadu przyrcddeczniczeEo Lwigr6d wraz z basenem
leczniczym z wodq mineralnE w Krynicy Zdroju" realizowanego w ramach Prograrnu operacyjnego
Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 201.4-2020 wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 05 priorytetowa 6. Dziedzictuo regionalne, Dzialanie 6.3 Rozwttj
\oewnQtrznych potencjal6w regionu, Pod.dzialanie 6.3.2 Wsparcie miejscowolci uzdrowiskowch, ttmowa
o doffnansowanie nr: RPMP.06.03.02-12-0398 / 16-00-XVII / 101/FE/ 17

Osrodek Sanatoryjno - Wypoczynkowy,,Lwigr6d" Sp. z o.o.
Park Romana Nitribitta 6

33-380 Krynica Zdr6j
NIP:734352 1357, REGONT 722923 43 4

KRS:0000473126
Telefor: [018] 472 58 00, Fax. [018) 472 58 01

oSRoDEK saNAToRylNo - wypoczyNKowy LWtGRdD so. z o.o.
33-330 Krynica-zdr6j, u. Nitribltta 6, tel.l013)472 s3 00fax 1013)472 s3 01

wpkany do.ejesvu predsiQbiorc6w Krajowego Rejesru sedowego prowadzonego pnez sad Rejonowyd a (rakowa srddmieicia
w Krakowle,x lwyd? ai Gospodarcry (ralowego Rej€stru sadowe8opod numErem (Rs0000473126

NtP 734,35-21-357 REGON 122923434
BZWBK nr konta 621s0015591215 5004 5292 0000

www.lwisrod.ol e mail:biuro@Lwlgrod.p
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dotyczqce wykonania rob6t budowlanych ETAP I -,,stan surowy zamkniqty" na potrzeby
realizacii projektu pn.

,,Budowa zakladu przyrodolecz\iczego Lwigrdd wraz z basenem leczniczym z wodq
mineralnq w Krynicy Zdroiu"

realizowanego w ramach
Programu operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020

wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
OS priorytetowa 6. Dziedzictvvo regionalne,

Dzialanie 6.3 Rozw'j wewnCtrznych potencjal'w regionu,
P oddziala\ie 6.3.2 Ws p a rc i e m i ej scowo ! ci u zd r ow [skowy ch,

umowa o dofinansowanie nI: RPMP.06.03.02-12-0394 /76-OO-XVII /l0l/FE/77

Wsp6lny slownik zam6wieri:  Kod CPV:45000000-7 - Roboty budowlane w odniesieniu do
realizacj i  zadai obejmuje r6wnieZ: 45262210-6 fundamentowanie; 452L2212-S roboq
budowlane w zakresie basen6w plywackich; 45223200-A roboty konstrukcyjne; 45262620-3
Sciany noSne; 4471241,0-5 konstrukcje dachowe; 44112400-2 dach; 45330000-9 roboty
instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame; 45320000-6 robofy izolacyjnej 45321000-3
izolacja cieplna; 45232460-4 roboty sanitame, 45262522-6 .oboty murarskie; 45421000-4
roboWwzakresiestolarki budowlanej.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

OSrodek Sanatoryjno - wypoczynkolvy ,,Lwigr6d" sp. z o.o.
Park Romana Nitribitta 6
33-380 Krynica Zdr6j
NIP:7343521357, REGONT 122923434
KRS: 000047312b, S4d Rejonowy dla Krakowa Sr6dmiescia w Krakowie
Telefon: [018] 472 58 00, Fax. [018) 472 58 01
Adres strony internetowej ZamawiajEcego: httpi//www.lwigrod.pl /
Adres e-mail:  biuf o*61wiglod.pl

Zamawiaj4cy - osrodek sanatoryino - wypocz',nkowy,,Lwigr6d" sp. z o.o. w Krynicy zdr6i,
Park Romana Nitribitta 6, 33-380 Krynica Zdr6j w zwi4zku z zapltaniem ofertowym z
dfia 19,07,2017 r, dotycz4cym dotyczqce wykonania rob6t budowlanych ETAP I - ,,stan
surowy zamkniqty" na potrzeby realizacii proiektu pn. ,,Budowa zakladu
przyrodoleczniczego Lwigr6d wraz z basenem leczniczym z wod4 mineraln4 w Krynicy
zdroiu" realizowanego w ramach Programu operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata
2014 2020 wsp6lf inansowanego ze 6rodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
05 pdorytetowa 6- Dziedzictwo regionalne, Dzialafie 6.3 Rozw'j wewnCtrznych potencjal6w
regionu, Poddzialar.ie 6.3.2 Wsparcie miejscowoici uzdrowiskowych, umowa o dofinansowanie
nn RPMP.06.03.02-12 -O39a / 16 - 00 -xvrr / r0r / FE / 17

oSRooE( saNAToRylNo- wypoczyNKowY LWTGR6D so. z o.o.
33'330 Krynica-zdr6j, u Nit.ibiita 6, tel.(013)472s300iax. (013)472 s301

wpGanV do rejestr! ptredsiebiorcdw Krajowaco R€j€stru sqdoweso p.owadzoneso przez s4d Rejonowyd a (rakowa 516dmie{cia
w K.akowie, x Wydzlal Gospodarzy KGroweco Reresfiu sadowego pod numerem KRs0000473126

rP734-3s-21-157 REGON 122923434
BZ WBK nrko i ta621500155912155004 5292 0000

www.lwirrod pl e-mail:biu.o@ wisrod p

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 02 /2017
z dni^L9.O7.2017 r.
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informuje, Ze w w/\r-!ostQpowaniu prowadzonj'm w trybie zapytania ofertowego, zgodnie
z zasadq konkurencyjnoSci obowiqzujqc4 w ramach Wytycznych w zakresie kwolifkowalnolci
wdatk'w w ramach Eurcpejskiego Funduszu Rozwoiu Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego oraz Funduszu Sp6jnoici na lata 2014'2020 oraz Wyqtcznych w zakresie
kwaliJikowalnoSci wytlatkdw w ramach Programu operacyjnego Woiew6dztwa Malopolskiego
2d 14-212, dokonano w-vboru iako naikorzvstnieiszei ofertv wvkonawcv:

WIKAR
PIzedsiQbiorstwo Budowlano - Transportowe

sp. z o.o.
33-314 iososina Dolna 108

II. INFORMACIE O SPOSOBIE UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie zostalo upublicznione na stronie internetowej beneficjenta:
http://r4 vw.lwigrod.pl ,
wyslanie w szeSciu Wykonawc6w oraz opublikowane w Bazie Konkurencyjnoscil
https://bazakonkure

III. WYKAZ OFERT. KTORE WPT,YNET,Y W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE

IV. INFoRMAcfA o spE NIENIU WARUNKU BRAKU pow[AzA(t ososBo\4rycH LUB
KAPITALOWYCH

Wszyscy oferenci spelnili warunek i zlozyli stosowne oSwiadczenie.

V. INFOR[,IAC'E O SPET,NIENIU WARUNKOW UDZIALU

0ferenci zlozyli odpowiednie o(wiadczenia, a tym samym spelnili warunki udzialu:
1. udokumentowali doiwiadczenie,
2. posiadajA odpowiednie zaplecza kadrowe, w tym:

1 osobQ posiadajEcq wymagane kwalifikacj€ oraz uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnoici konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczefi lub
odpowiadajace im r6wnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczeSniej obowiAzujqcych przepis6w [kierownik budo!1y].
l osob9 posiadajqc4 uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi (kierownik
rob6t elektrycznych).

- 1 osobq posiadajAcE uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi z branZy
sanitarnej w zakresie instalacji wodociqgowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych

[kierownik rob6t insta]acyjnychJ.

OSROOLhSANA OR\ INO - WYPOCZ1 N(OW" W CROD 'o /oo
33 330Krynica zdr6j, u. Nilribtta 6, te .1013) 472 s3 00 fax 1013)472 s3 01

wpGaiydorelenru przedsiebiorc6w Krajowego R€jestru sqdowego prowad.oneso pnez Sad R€jonowy d a Krakowa Srddmre3c a
w Krakowe, X lWvdz al Gospodarczv Kfajowego R€jestru Sadowe8opod numerem l<Rs0000473126

N1P 734 35 21 357 REGON 122923434
BZWS(nrkonta62150015591215500452920000

gg]g]grad4l e.ma libiuro@lw srod.p

Data
wDh,$'u

Nr oferty Nazwa {firmal oraz adres wykonawcy Cena

3.08.2017 1 Erbet Sp, z o.o.
33-300 Nowy S4cz

ul. wesierska 148 B

2 598 303,60 zr

3.08.201.7 2 WIKAR
Pazedsiebiorstwo Budowlano - Transportowe

S P . z o o .
33-314 lososina Dolna 108

2 546115,6421
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3. posiadajq odpowibdnie zaplecze techniczne,
4. nie posiadaj4 powiqzaf osobowych lub kapitalowych z Zamawiajqcym,
5. udzietili na roboty stanowiEce przedmiot umo\,y co najmniej 6 letniej gwarancji jakosci na

wykonane roboty budowlane,
6. zaoferowali,  ie wykonajq roboty budowlane do dnia 31.12.2017 r.

Vl. lNFORlrlAclA O SPELNIENIU WryMACAU rOnrunllvCH

W toku oceny i badania zlozonych ofert, stwierdzono 2e zloLone ofert spelnialy warunki
formalne przewidziane w zapytaniu ofertol4l'rn

VII. INFORMACIA O WAGACH PUNKTOWYCH I PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO
poszczEG6LNycH (RyrERI0w ocENY I sPosoBIE PRzYzNAwANIA PUNKTAcII

A) Cena: B0 7o
BJ Gwarancjar 20 %

Ocena oferty zostala obliczona z wykorzystaniem nastqpui'Ecego wzoru: Ocena = A + B gdzie:
Ad, A Krlterium Cena zostalo obliczone wgnastQpujqcego wzorul
najniZsza zaproponowana cena brutto za \tykonanie przedmiotu zam6wienia / cena badanej
ofertybrutto za wykonanie plzedmiotu zam6wienia x B0 pkL
Maksymalna liczba punkt6w jakie mogla otrzymaC oferta w rym kryterium wynosila: B0 pkt.
Ad. B Kryterium gwarancja zostalo ocenione w nastqpujacy spos6bl
a) Jezeli wykonawca udzielil 6 letniej gwarancji jako6ci na u,ykonane roboty budowlane-o pkt.
b) Jezeii wykonawca udzielil T letniej gwarancji jako(ci na u,J.'konane roboty budowlane-s pkt.
c) Jezeli wykonawca udzielil B letniej gwarancji jako(ci na wykonane robory budowlane-10 pkt.
dJ Jezeli wykonawca udzietil9 letniej gwarancji jako(ci na wykonane roboty budowlane-15 pkt
e) Jezeti wykonawca udzielil 10 letniej i dluzszej gwarancji jako6ci na wykonane roboty

budowlane - 20 pkt.
Maksymalna liczba punkt6wjakie mogla otrzyma6 oferta w tym kryterium wynosila: 20 pkt.

LEczna ocena ofertl
Punkty uzyskane przez ofertq w ocenie oferly w Kryterium I Cena oraz Kryterium II Gwarancja,
zostaly dodane do siebie i na tej podstawie zostala obliczona l4czna ocena oferty oferta
wl4cznejocenie oferBT mogla uzyskad makymalnie 100 pkL

Nr oferty Nazwa {firma)oraz adres Wykonawcy Liczba punktdw

1
Erbet Sp, z o.o.

33-300 Nolt,l' SAcz
ul. Wepierska 148 B

98,39 pkt.

2
WIKAR

Przedsiqbiorstwo Budowlano -

Transportowe
Sp. z o.o.

33-314 lososina Dolna 108

100 pkL

oS RoDEK saNAToRyJNo wYPoczYNKowY LWtGR0D sp. z o.o.
33-330Krynica zdr6j, u. Nitribitta 6, tei.1013) 472 s3 00 rax. 1013) 472 s3 01

wpisany do rejestfu pnedsiQbiorc6w (rajoweco R€jestru s?dowego prowad,oneso przez sad Rejonowvd a krakowa S16dmieicia
w Krakowie,X lWVdz al Cospodatzy Krajoweeo Rej€stru Sadowegopod numerem (R50000473126

NlP73+35-21-357 REGON 122923434
azwBK nr konta 62 150015591215 5004 5292 0000

www. wiFrod.o e-mall:biuro@ wsrod.p
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VIII, IYYBRANA OFMTA WRAZ Z UZASADNIINIEM WYBORU

osw twtcaOu "p. ' o ,
lKl6nek 

zarzqdu

,,"$JSM$S;",..
Krynica Zdr6j, dn.3.08.2017 r.

/;,f
L,Wrqqq)

Zamawiajqcy dokonai wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji w/w zadania w oparciu
o krlte a wyboru ofert w postqpowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia
79 lipca 2OL7 r. na \ ,ykonanie rob6t budowlanych ETAP I - ,,stan surowy zamkniqty" na
potrzeby realizacji projektu pn.,,Budowa zakladu przyrodoleczniczego Lwigr6d wraz z
basenem leczniczym z woda mineraln4 w Krynicy Zdroiu", realizowanego w ramach
Programu 0peracyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020 wsp6lfinansowanego
ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 6. 05 p or,'tetowa Dziedzictwo
regionalne, Dzialanie 6.3 Rozw'j wewnQtrznych potencjal6w regionu, Poddzialanie 6.32
Wsparcie miejscowolci uzdrow[sko\tych, umowa o dofinansowanie nr: RPMP.06.03.02-12-
0398/16-0o-XVII/10l/FE/17. tl. w oparciu o kryterium ,,Cena" oraz ,,Gwarancja' .
Majqc na uwadze, ze oferta na wykonanie rob6t budowlanych ETAP I - ,,stan surowy zamknigg/"
na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Budowa zakladu przyrodoleczniczego Lwi9r6d wraz z
basenem leczniczym z wod4 mineralnq w Krynicy zdroirr", zlozona przez WIKAR
Przedsiqbjorstwo Budowlano Transportowe, Sp. z o.o., 33_314 Lososina Dolna 108 spelnia
warunek braku powiQzah osobowych lub kapitalowych, pozostale warunki udzialu oraz
wszystkie wymagania formalne, a jednoczenie uzyskala najwyzsz4 liczbe punkt6w [100 pkt.)
wedlug zaloZonych kr),teri6w oferta niniejsza zostala zaakceptowana uznajEc zasadQ
konkurencyjnoSci za spelnionq.

IX. SKLAD KOMISII

1) Michat Golemo - przewodnicz4cy
2) Robert Lqcki - czlonek
3) Maria Golba - czlonek
4) Dorota de Morze Czerniec - czlonek
5l Piotr KaDut - czlonek
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(imie, nazwisko i podpis osoby
wystepujqcej w i,tm Postepowantu
w imieniu Zamawiajqce g a )

oSRoDEK SANAToRyJNo -wYpoczYNKowY LW cR6D sp. z o.o.
33-330 Krynica Zdr6j, !1. N fi bitta 6, te.(013)472 s3 00lax. (013)472 s301

wpisanydo rctestru przed5iebiorcdw Kra]oweso Rejestru sadowego prowadzoneso prcz sad Rejonowy db Krakowa Sr6dm e3c a
w( rakowi€ ,X l lWydz ia lGospodarczyKra jowegoRejes t ruSQdowegopodnuf re re f r (R50000473126

N P 734-35-21,357 REGON 122923434
BZWBK i. konta 62150015591215 5004 5292 0000

www w erod.ol e mai :bluro@lwigrod.pl


