
 

 

Pietrowice Wielkie, 01 lipca 2021 r. 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa wraz  

z adaptacją pomieszczeń budynku oraz budowa placu zabaw na potrzeby Klubu Malucha  

w ramach programu “MALUCH+” 2021.” 

numer postępowania: OP.271.3.2021 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

W ZAKRESIE CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano 

jako najkorzystniejszą ofertę w części I zamówienia złożoną przez Wykonawcę, tj. Centrum 

Budowlane Duda Piotr Duda, Długa, 48-130, Kietrz. Cena brutto oferty wyniosła 211 000,01 zł. 

Uzasadnienie decyzji: Uzasadnienie prawne: art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera 

najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach 

zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w treści SWZ, nie podlega odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę 

punktów (100,00 pkt) w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert. 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt  

i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym  

w treści SWZ ( „Cena” – waga 60,00 %, „Okres gwarancji” – waga 40,00 % ) 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w części I przedmiotowego postępowania oferty 

zostały złożone przez następujących Wykonawców: 

1. Centrum Budowlane Duda Piotr Duda, Długa, 48-130, Kietrz 

2. Color-Sport S.C Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski, Warszawska 299, 43-155, Bieruń 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu: 

Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Ilość punktów 

przyznanych 

ofercie w 

kryterium “Cena” 

(waga 60,00 ) 

Ilość punktów 

przyznanych 

ofercie w kryterium 

“Okres gwarancji” 

(waga 40,00 ) 

Łączna ilość 

punktów 

przyznanych 

ofercie 

1. Centrum Budowlane Duda Piotr 

Duda, Długa, 48-130, Kietrz 

60,00 40,00 100,00 

2. Color-Sport S.C Adam Wilk, 

Waldemar Kosiorowski, 

Warszawska 299, 43-155, Bieruń 

44,59 40,00 84,59 



 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

W ZAKRESIE CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA 

Zamawiający, zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuje, iż wobec uchylania się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę wyłonionego w drodze 

przetargu prowadzonego w trybie podstawowym, tj. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 

MaxPlus KAMILA TAŁANDA, ul. Grunwaldzka 17, 48-100 Głubczyce, dokonał ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wyboru 

najkorzystniejszej oferty w zakresie części II postępowania. Jako najkorzystniejszą ofertę uznał 

ofertę Wykonawcy Centrum Budowlane Duda Piotr Duda, Długa, 48-130, Kietrz. Cena brutto 

oferty wyniosła 285 468,25 zł. 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt  

i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym  

w treści SWZ ( „Cena” – waga 60,00 %, „Okres gwarancji” – waga 40,00 % ) 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w części II przedmiotowego postępowania oferty 

zostały złożone przez następujących Wykonawców: 

1. Centrum Budowlane Duda Piotr Duda, Długa, 48-130, Kietrz 

2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MaxPlus KAMILA TAŁANDA, ul. Grunwaldzka 17,  

48-100, Głubczyce 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu: 

Lp. Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Ilość punktów 

przyznanych 

ofercie w 

kryterium “Cena” 

(waga 60,00 ) 

Ilość punktów 

przyznanych 

ofercie w 

kryterium “Okres 

gwarancji” 

(waga 40,00 ) 

Łączna ilość 

punktów 

przyznanych 

ofercie 

1. Centrum Budowlane Duda Piotr 

Duda, Długa, 48-130, Kietrz 

60,00 40,00 100,00 

2. Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe MaxPlus KAMILA 

TAŁANDA, ul. Grunwaldzka 17, 48-

100, Głubczyce 

- - - 

 


		2021-07-01T14:43:27+0200




