
 

 

KRS: 0000162254          NIP: 668-00-00-082          REGON: 311022883 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ          
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

     62-700 Turek, ul. Polna 4 

tel. (063) 28 00 321; fax (063) 278 41 51 

internet: www.pgkim-turek.pl; email: pgkim-turek@pgkim-turek.pl 

wpis do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX KRS pod nr   

KRS: 0000162254, kapitał zakładowy: 57 570 000,00 

 000,00 zł 

 

 

 

DGK-GRAIZ/SG-116/2019                    Turek, dnia 02.10.2019 r. 

Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku                                                       

ul. Polna 4,                                                                                                                                                                                                                   

62-700 Turek      

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

dotyczy postępowania:   NA REMONT BUDYNKU JEDNORODZINNEGO WRAZ Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ     

POŁOZONEGO PRZY UL. KALISKIEJ 26 W TURKU ” Nr sprawy   DGK - GRAIZ/SG- 116/2019    

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, działając jako Zamawiający zawiadamia  że w postępowaniu 

o  udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont budynku jednorodzinnego wraz częścią 

usługową położonego przy ul. Kalskiej 26 w Turku,  jako najkorzystniejsza wybrana została 

oferta złożona przez następującego Wykonawcę:  

Bogdan Janiak 

”Zakład Blacharsko -  dekarski” 

ul. Zdrojki Prawe 10 

62-700 Turek 

Wykonawca, którego ofertę wybrano wraz punktacją przyznaną ofercie 

najkorzystniejszej w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją: 

Numer oferty: 1 

Firma (nazwa) Wykonawcy i adres :  

Bogdan Janiak   

”Zakład Blacharsko -  dekarski”  

ul. Zdrojki Prawe 10 

 62-700 Turek 

 

 

 

 

 



 

 

1) Cena oferty:  99 561,28 zł - punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena oferty”, 

obliczona zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ: 60,00 pkt 

2) Przedłużony termin gwarancji: przedłużenie minimalnego 60 miesięcznego terminu o 0 

miesięcy - punktacja przyznana w kryterium oceny „Przedłużony termin gwarancji”  

obliczona zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ : 0,00 pkt  

Łączna uzyskana przez Wykonawcę punktacja: 60,00 pkt 

W postępowaniu przetargowym złożono 2 oferty. 

Numer oferty: 2 

Firma (nazwa) Wykonawcy i adres :  

P.P.H.U Bomard 

Czesław Kędziora  

Laski 10D 

62-731 Przykona 

1) Cena oferty:  111 472,59 zł - punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena oferty”, 

obliczona zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ: 53,59 pkt 

2) Przedłużony termin gwarancji: przedłużenie minimalnego 60 miesięcznego terminu o 0 

miesięcy - punktacja przyznana w kryterium oceny „Przedłużony termin gwarancji”  obliczona 

zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ : 0,00 pkt  

Łączna uzyskana przez Wykonawcę punktacja:  53,59 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 całkowitej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia 

w wysokości 99 561,28 zł oraz ustalonym poza cenowym kryterium oceny ofert odnoszącego 

się do przedmiotu zamówienia publicznego, co stanowi podstawę do wyboru oferty w/w 
wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy Pzp. 

Wykonawca na podstawie wymaganych w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego dokumentów i oświadczeń, złożonych na wezwanie zamawiającego w 

trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wykazał spełnienie ustalonych warunków udziału w 

postępowaniu  w zakresie zdolności technicznej, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp 

oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, 

o których mowa w  w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp  oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy 

Pzp, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. 

          
 
 


