
Znak: AG.I.272.1.13.2019                                                                           Kielce dn. 21 maja 2019 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 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej „ustawą Pzp” w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

Zamawiający udostępnia informację o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Prace remontowe w obiektach 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”. 

 

1) Wybór najkorzystniejszej oferty : 

 - za najkorzystniejszą ofertę w zakresie Części I uznano ofertę nr 1 złożoną przez: 

    Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój  

    oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 5 445,00 zł brutto. 

2) za najkorzystniejszą ofertę w zakresie Części II uznano ofertę nr 2 złożoną przez: 

Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój  

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 9 544,00 zł brutto. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała odpowiednią ilość punktów przyznawanych na podstawie 

przyjętego kryterium: cena z wagą 60 %, okres gwarancji na materiały (płytki gresowe oraz klej do gresu) 

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: 

 

w zakresie Części I: „Remont schodów zewnętrznych w budynku C ŚUW” 

Nr 

oferty 

Firma, nazwa oraz adres 

Wykonawcy: 

Liczba 

punktów 

otrzymanych 

w kryterium 

„cena” 

Liczba punktów 

otrzymanych 

w kryterium 

„okres rękojmi 

na wykonane 

roboty 

budowlane” 

Liczba 

punktów 

otrzymanych 

w kryterium 

„okres 

gwarancji na 

materiały 

(zbiornik)” 

Łączna 

liczba 

punktów 

1 

Spółdzielnia Rzemieślnicza  

ul. Partyzantów 22, 28-100 

Busko-Zdrój 

60 20 

 

 

20 

 

 

100 

 

 

 

 



 

w zakresie Części II: „Remont schodów i rampy przed budynkiem przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach” 

Nr 

oferty 

Firma, nazwa oraz adres 

Wykonawcy: 

Cena oferty 

(brutto): 

Liczba 

punktów 

otrzymanych 

w kryterium 

„cena” 

Liczba punktów 

otrzymanych 

w kryterium 

„okres rękojmi 

na wykonane 

roboty 

budowlane” 

Liczba 

punktów 

otrzymanych 

w kryterium 

„okres 

gwarancji na 

materiały 

(zbiornik)” 

Łączna 

liczba 

punktów 

2 

Spółdzielnia Rzemieślnicza  

ul. Partyzantów 22, 28-100 

Busko-Zdrój 

60 20 

 

20 100 

3) Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może 

być zawarta: Mając na względzie postanowienia art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp – termin 

podpisania umowy nastąpi po dniu 22 maja 2019 r. 

 
 


