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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na  docieplenie  budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Górniczej 20 i ul. Górniczej 

30 w Turku (oznaczenie sprawy: DGK-GRAIZ/SG-80/2017)   

 

Zadanie nr 1 - docieplenie  budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Górniczej 20 w Turku 

 

Działając w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych         

(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą  na podstawie 

kryteriów przyjętych do oceny (cena oferty brutto – 60%, przedłużenie okresu gwarancji  - 40%) w zakresie 

zadania nr 1, tj. docieplenie  budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Górniczej 20 w Turku  ofertę nr 1   

złożoną przez PRB Małecki, Robert Małecki, ul. Słoneczna 19, 62-700 Turek, która otrzymała łącznie          

100 pkt. 

 

 

Nr 

oferty 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Cena oferty brutto w 

zł 
(uzyskana liczba punktów w 

tym kryterium) 

Przedłużenie okresu 

gwarancji   (uzyskana 

liczba punktów w tym 

kryterium) 

Łączna 

ilość 

punktów  

 

1 

PRB Małecki, Robert Małecki, 

ul. Słoneczna 19, 62-700 Turek 

208.379,17 zł 

60 pkt 

24 miesiące 

40 pkt 
100 pkt 

2 

PPHU Bomard 

Czesław Kędziora 

Laski 10D, 62-731 Przykona 

271.428,95 zł 

46,06 pkt 

24 miesiące 

40 pkt 86,06 pkt 

3 

Usługi Ogólnobudowlane 

Włodzimierz Turkiewicz, 

ul. Szeroka 16, 62-700 Turek 

224.420,05 zł 

55,71 pkt 

12 miesięcy 

20 pkt 75,71 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) oraz art. 91 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy 

bilans kryteriów oceny ofert, to jest: ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości  

208.379,17 zł oraz przedłużenia wymaganego minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji o 24 miesiące, 

co w związku z ustalonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem: cena oferty – 60 %, 

przedłużenie okresu gwarancji – 40 % stanowi podstawę do wyboru oferty w/w wykonawcy jako oferty 

najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy.  



 

 

Wykonawca na podstawie wymaganych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego dokumentów i oświadczeń wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, a 

jego oferta nie podlega odrzuceniu. 

Zadanie nr 2 - docieplenie  budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Górniczej 30 w Turku  

W odniesieniu do zadania nr 2 tj.  docieplenie  budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Górniczej 30 w 

Turku, Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą  na podstawie kryteriów przyjętych do oceny (cena oferty 

brutto – 60%, przedłużenie okresu gwarancji  - 40%) ofertę nr 1  złożoną przez PRB Małecki, Robert 

Małecki, ul. Słoneczna 19, 62-700 Turek, która otrzymała łącznie  99,14 pkt. 

 

Nr 

oferty 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Cena oferty brutto w 

zł 
(uzyskana liczba punktów w 

tym kryterium) 

Przedłużenie okresu 

gwarancji   (uzyskana 

liczba punktów w tym 

kryterium) 

Łączna 

ilość 

punktów 

 

1 

PRB Małecki, Robert Małecki, 

ul. Słoneczna 19, 62-700 Turek 

227.657,98 zł 

59,14 pkt 

24 miesiące 

40 pkt 99,14 pkt 

2 

PPHU Bomard 

Czesław Kędziora 

Laski 10D, 62-731 Przykona 

270.670,42 zł 

49,73 pkt 

24 miesiące 

40 pkt 89,73 pkt 

3 

Usługi Ogólnobudowlane 

Włodzimierz Turkiewicz, 

ul. Szeroka 16, 62-700 Turek 

224.372,16 zł 

60 pkt 

12 miesięcy 

20 pkt 80 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty 

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) oraz art. 91 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy 

bilans kryteriów oceny ofert, to jest: ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości  

227.657,98  zł oraz przedłużenia wymaganego minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji o 24 miesiące, 

co w związku z ustalonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem: cena oferty – 60 %, 

przedłużenie okresu gwarancji – 40 % stanowi podstawę do wyboru oferty w/w wykonawcy jako oferty 

najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy.  

Wykonawca na podstawie wymaganych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego dokumentów i oświadczeń wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, a 

jego oferta nie podlega odrzuceniu. 

 

 

 

………………………......................                                                             

(podpis kierownika Zamawiającego)                


