
Skoroszyce, dnia 10.12.2018 r. 

ZP.271.13.2018.IBK 

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej: „Przebudowa 

dachu świetlicy wiejskiej w Starym Grodkowie”, wybrano następującą ofertę: 

 

oferta nr 1 złożona przez : 

PPHU „DOMUS” Kazimierz Sewioło, ul. Traugutta 17, 49-200 Grodków       

cena oferty: 296 235,45 zł 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ oraz wymagania określone 

w ustawie Prawo zamówień publicznych. Oferta Wykonawcy otrzymała 100,00 pkt tj. największą liczbę 

punktów, spośród złożonych ofert, tym samym jest to najkorzystniejsza złożona oferta. 

 

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:  

Liczba punktów w kryterium 
Nr 

oferty 

WYKONAWCA 

nazwa i adres 
cena zł / 

l. punktów 

(60) 

Gwarancja (min. 48 

m-cy, max. 60 m-cy) 

/  l. punktów (40) 

Liczba 

punktów 

1. 
PPHU „DOMUS” Kazimierz 

Sewioło, ul. Traugutta 17, 49-

200 Grodków       

296 235,45 / 60 84 / 40 100,00 

2. 

Firma Remontowo – 

Budowlana „GLATKI” Glatki 

Norbert, 46-090 Popielów, ul. 

Kamieniec 19 

340 011,36 / 52,28 84 / 40  92,28 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

Wykonawca Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty  

x x 

 



 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :  

Wykonawca Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy 

x x 

 

 

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – 

17.12.2018 r. 

 

         Zatwierdził: 

                             Barbara Dybczak 

                    /-/ Wójt Gminy Skoroszyce 

 

 

 

Zawiadomienie niniejsze zamieszcza się  

na stronie internetowej Zamawiającego  

oraz tablicy ogłoszeń w dniu 10.12.2018 r. 


