
 

 

Skoroszyce, dnia 13.12.2022 r.  
Zamawiający: 
Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śl.17 
48-320 Skoroszyce 
 

- do wszystkich Wykonawców biorących udział w  postępowaniu  - 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. : „Przebudowa wraz z rozbudową 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” gminnego obiektu kultury w Skoroszycach wraz z 
zagospodarowaniem terenów przyległych” 

 

Na podstawie art. 253 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2022.1710 z dnia 16.08.2022 z późn.zm.) Zamawiający informuje równocześnie 
wszystkich Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej firmy: 

Konsorcjum firm: 

1. Transport Towarowy Biela Ryszard  

Sidzina, ul. Grodkowska 1, 48-320 Skoroszyce - LIDER, NIP 753-113-02-59 

2. Mariusz Biela Przedsiębiorstwo Budowlane BIEL – BUD,  

Sidzina, ul. Grodkowska 1, 48-320 Skoroszyce - Partner, NIP: 753-227-04-65 

Pełnomocnik: Biela Ryszard 

Złożona w niniejszym postępowaniu oferta, wybrana została zgodnie z art.239 ust.1 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie 23 
Specyfikacji warunków zamówienia tj. 

1) Cena – 60 punktów  

2) Okres gwarancji – 40 punktów  

Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów w ramach ww. kryteriów, jest 
kompletna pod względem formalnym i nie podlega odrzuceniu, a składający ją Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom: 
 

Nr 
oferty 

WYKONAWCA 
nazwa i adres, NIP 

Liczba punktów w kryterium 

Łączna 
liczba 

punktów 

cena (brutto) zł / 
l. punktów 

(60) 

Okres gwarancji  
(min  36 m-cy, 

maks. 60 m-cy) / 
l. punktów 40 

 

1. 

Konsorcjum firm: 
1. Transport Towarowy Biela Ryszard 

Sidzina, ul. Grodkowska 1, 48-320 
Skoroszyce, NIP 7531130259  

2. Mariusz Biela Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane BIEL – BUD,  
Sidzina, ul. Grodkowska 1, 48-320 
Skoroszyce, NIP 7532270465 

Pełnomocnik: Biela Ryszard,  

849 162,48 zł / 60  60 / 40 100,00 



 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują 
Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale 
IX PZP. 
 
 

      
 

             …………………………… 
     Podpis Kierownika Zamawiającego  

     lub osoby upoważnionej   
 
Otrzymują: 
wszyscy wykonawcy 
 
Informację niniejszą zamieszcza się  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania  
Zamawiającego w dniu 13.12.2022 r.         
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