
 

 

Złotów,  07.04.2015 r. 

ZP.271.01.12.2015.RB 

 

Zawiadomienie 

 o wyborze najkorzystniejszej oferty 

1.Pełna nazwa zamawiającego:    Gmina Złotów, 

                                                        ul. Leśna 7,  77-400 Złotów 

     

2. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych: 

 

„Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu 

Gminy Złotów” 
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego o wartości zamówienia 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano  jako najkorzystniejszą ofertę 

złożoną przez: 

TIVOLO Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka sp.j. 
Ul. Leśna 4, 77-424 Zakrzewo 

 

3. Uzasadnienie wyboru:   

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała 

najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających 

odrzuceniu oraz najkrótszy termin realizacji zamówienia. 

 

4. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 

oceny ofert: 

1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Ewa Majzon 

Ul. Boh. Westerplatte 1A, 77-400 Złotów 

– ocena w kryterium „cena”– 8,89 pkt, 

– ocena w kryterium „termin realizacji”– 0,67 pkt. 

     Ogółem – 9,56 pkt 

2. Usługowy Zakład Budowlany Jerzy Żak 

Ul. Za Dworcem 7,  77-400 Złotów 

– ocena w kryterium „cena” – 6,70 pkt, 

– ocena w kryterium „termin realizacji”– 1,00 pkt 

     Ogółem – 7,70 pkt 



 

 

3. Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński  

Ul. Reymonta 8h/8, 64-800 Chodzież 

– ocena w kryterium „cena” – 6,81 pkt, 

– ocena w kryterium „termin realizacji”– 0,60 pkt 

     Ogółem – 7,41 pkt 

4. P.P.H.U TOMBUD Tomasz Czerwiński 

Ul. Bydgoska 79, 78-600 Wałcz 

– ocena w kryterium „cena” – 5,63 pkt, 

– ocena w kryterium „termin realizacji”– 0,67 pkt 

     Ogółem – 6,30 pkt 

5. Firma Budowlana „Kowbud” Zbigniew Kowalczyk 

Ul. Słoneczna 6/3, 78-400 Szczecinek 

– ocena w kryterium „cena” – 7,43 pkt, 

– ocena w kryterium „termin realizacji”– 0,63 pkt 

     Ogółem – 8,06 pkt 

6. TIVOLO Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka sp.j. 

Ul. Leśna 4, 77-424 Zakrzewo 

– ocena w kryterium „cena” – 9,00 pkt, 

– ocena w kryterium „termin realizacji”– 1,00 pkt 

     Ogółem – 10,00 pkt 

7. Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka 

Ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin 

– ocena w kryterium „cena” – 7,10 pkt, 

– ocena w kryterium „termin realizacji”– 0,52 pkt 

     Ogółem – 7,62 pkt 

 

 


