
Znak: AG-I.272.1.16.2017                                                                                          Kielce, 12 października 2017 r. 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja dróg pożarowych i 
zagospodarowanie terenu wokół budynków ŚUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania 
instalacji przeciwpożarowej w budynku A”.  
 

1) Wybór najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI II: 
     - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 złożoną przez: 
Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa 
„TRANS-KOP” Piotr Gwóźdź 
Drochów Górny 13 B 
26-026 Morawica 
oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 1 179 578,61 zł brutto. 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała najwyższą ilość punktów przyznawanych na podstawie przyjętego 
kryterium: cena z wagą 60 %, okres gwarancji na zamontowane urządzenia oraz elementy brukowe z wagą 20 % 
oraz okres rękojmi na wykonane roboty budowlane z wagą 20 % określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium: 
 

Nr 
oferty Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy: 
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Łączna liczba 
punktów 

2 
Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa 
„TRANS-KOP” Piotr Gwóźdź 
Drochów Górny 13 B, 26-026 Morawica 

60 pkt 20 pkt 20 pkt 100 pkt 

4 P. W. MAKRO-SAN Ludmiła Ciesielska 
ul. Trześniowska 3, 27-600 Sandomierz 53,33 pkt 20 pkt 20 pkt 93,33 pkt 

5 

Konsorcjum Firm: 
Lider: P. W. „ROBSON” Robert Wryk  
ul. Trześniowska 3, 27-600 Sandomierz 
Partner: Zakład Kamieniarski GRANIT 
Hurtownia Nagrobków Tadeusz Książek  
ul. Staszowska 21 A, 27-750 Iwaniska 

48,56 pkt 20 pkt 20 pkt 88,56 pkt 



2) Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta: Mając na względzie postanowienia art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – 
termin podpisania umowy nastąpi po dniu 17 października 2017 r. 

 
 


