
 

 

ZP.271.12.2017.RB                                                                                              Złotów, 13.11.2017 r. 

 

 

Informacja 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

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

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych: 

 

„Przebudowa i modernizacja Sali wiejskiej w Nowym Dworze” 

 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 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: 

 

Zakład Usługowo-Handlowy Zbigniew Szydłowski 
ul. M. Konopnickiej 71, 64-915 Jastrowie 

 

1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną w 

poszczególnych kryteriach oceny ofert: 

1) Zakład Usługowo-Handlowy Zbigniew Szydłowski  

ul. M. Konopnickiej 71, 64-915 Jastrowie 

a) cena oferty: 60,00 pkt 

b) termin wykonania zamówienia: 30,00 pkt 

c) okres gwarancji: 10,00 pkt 

Łączna punktacja: 100,00 pkt 

2) Spółdzielnia Rzemieślnicza „KRAJNA” 

ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów 

a) cena oferty: 46,78 pkt 

b) termin wykonania zamówienia: 30,00 pkt 

c) okres gwarancji: 6,00 pkt 

Łączna punktacja: 82,78 pkt 

3) TIVOLO Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka Sp. j. 

ul. Leśna 4, 77-424 Zakrzewo 

a) cena oferty: 58,11 pkt 

b) termin wykonania zamówienia: 30,00 pkt 

c) okres gwarancji: 10,00 pkt 

Łączna punktacja: 98,11 pkt 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne – zamawiający, działając zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonał  wyboru najkorzystniejszej 

oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

Zamawiający przyznał punkty w poszczególnych kryteriach zgodnie z warunkami 

określonymi w SIWZ: 

Cena ofertowa brutto – 60% 

                        Cena najtańszej oferty 

                   C = ------------------------- x 60 pkt 

                         Cena badanej oferty 



 

 

Termin wykonania zamówienia – 30%  

          Termin wykonania do 30 maja 2018 r. – 30 pkt 

          Termin wykonania do 10 czerwca 2018 r. – 25 pkt 

          Termin wykonania do 20 czerwca 2018 r. – 20 pkt 

          Termin wykonania do 30 czerwca 2018 r. – 15 pkt 

          Termin wykonania do 10 lipca 2018 r. – 10 pkt 

          Termin wykonania do 20 lipca 2018 r. – 5 pkt 

          Termin wykonania do 31 lipca 2018 r. – 1 pkt 

 

Okres gwarancji – 10%  

                        Okres gwarancji w badanej ofercie 

                   G = ------------------------------------------ x 10 pkt 

                                           60 

 

Łączna punktacja została określona wg wzoru:  S = C+ G + T 

 

 

2. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 


