
Urząd Statystyczny
w Krakowie

Kraków dnia, 25.08.2021 r. 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 

w dniu 25.08.2021 roku o godzinie 11:30

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z wyborem oferty najkorzystniejszej bez prowadzenia negocjacji na: „Remont dachu 
budynku przy ul. Kazimierza Wyki 3 w Krakowie o powierzchni 770m2n, numer sprawy: KRK-WAD.271.4.2021

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 300 000,00 zł. brutto

Zestawienie ofert
Do upływu terminu składania ofert złożono:

Nr
oferty

Nazwa (firma) 
albo imię i nazwisko 
wykonawcy, adres 

siedziby lub miejsca 
zamieszkania

Kryterium nr 1 
Cena oferty brutto

- „ c ”
60 pkt

Kryterium nr 2 - Gwarancja na wykonane roboty „G" 
-1 5  pkt

Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił, przez 
minimalny okres 36 miesięcy, bezpłatnej gwarancji na 
przedmiot zamówienia. Zamawiający przyzna punkty, 
w zależności od deklaracji Wykonawcy, za każde 
dodatkowe 12 miesięcy bezpłatnej gwarancji 
udzielonej na przedmiot zamówienia, powyżej 
minimalnego okresu gwarancji, w następujący 
sposób:
a) za brak deklaracji dodatkowego okresu bezpłatnej 

gwarancji powyżej minimalnego 36 miesięcznego 
okresu gwarancji -  Zamawiający przyzna - 0 pkt;

b) za zadeklarowanie dodatkowego 12 miesięcznego 
okresu bezpłatnej gwarancji powyżej minimalnego 
36 miesięcznego okresu gwarancji- Zamawiający 
przyzna -10  pkt;

c) za zadeklarowanie dodatkowego 24 miesięcznego 
okresu bezpłatnej gwarancji powyżej minimalnego 
36 miesięcznego okresu gwarancji -  Zamawiający 
przyzna -15 pkt.

Kryterium nr 3 - Termin realizacji zamówienia 
X - 15 pkt

Zamawiający przyzna punkty w skali od 0 do 10 
punktów w zależności od zadeklarowania przez 
Wykonawcę skrócenia terminu wykonania 
zamówienia.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia -  2 
miesiące od daty zawarcia Umowy, jednak nie 
później niż do dnia 30 października 2021 r. 
Zamawiający przyzna, w zależności od deklaracji 
Wykonawcy, następującą liczbę punktów 
w Kryterium nr 3:
1) za brak deklaracji skrócenia terminu 

realizacji umowy - 0 pkt,
2) za zadeklarowanie skrócenie terminu o 7 dni 

-15 pkt.

Kryterium nr 4  -  Zastępowalność 
kluczowego personelu „ZP” - 10 pkt

Za zobowiązanie się Wykonawcy do 
zgłoszenia Zamawiającemu konieczności 
zastąpienia Kierownika Budowy oraz 
dostarczenia dokumentów 
potwierdzających spełnianie 
minimalnych wymagań Zamawiającego 
w zakresie kwalifikacji i doświadczenia:
a) do godziny 10:00 rano następnego 
dnia roboczego po dniu, w którym 
zaistnieje konieczność zastąpienia -  
Zamawiający przyzna 10 pkt,
b) po godzinnie 10:00 rano drugiego dnia 
po dniu, w którym zaistnieje konieczność 
zastąpienia -  Zamawiający przyzna 0 pkt.

Warunki
gwarancji

Termin realizacji Warunki
płatności

1 EFD SYSTEM Sp. z 
o.o. ul.
Albatrosów7 30- 
716 Kraków

299 999,99 1) 1) b) Zgodnie z 
SWZ

Zgodnie z 
SWZ

Zgodnie z 
SWZ
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Imię i Nazwisko Funkcja Podpis

Dorota Piech Przewodnicząca

fł -..t "
Dariusz Cempura Zastępca przewodniczącego

Mariola Kraczka Sekretarz

Bogdan Skrzyński Członek komisji O fćy.—
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