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Znak: AG.I.272.1.16.2019                                                                                Kielce, dnia  4 lipca 2019 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwana dalej „ustawa Pzp” informuję o wyniku oceny ofert 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Adaptacja pomieszczeń V piętra w budynku C dla WSOiC”.  

 

1) Wybór najkorzystniejszej oferty: 

 - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 3 złożoną przez: 

ELEKTRO-JAREX Sp. z o.o., Sp. k., ul. Warszawska 146, 25-414 Kielce 

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 1 080 000,00 zł brutto. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała najwyższą ilość punktów przyznawanych na podstawie 

przyjętego kryterium: cena z wagą 60 % oraz termin realizacji zamówienia z wagą 40 % 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: 

Liczba punktów 

otrzymanych  

w kryterium 

„cena” 

Liczba punktów 

otrzymanych  

w kryterium 

„oferowany 

termin realizacji 

zamówienia” 

Łączna liczba 
punktów 

1 
KAPIBARA Sp. z o.o., Sp. k.,                   

ul. Floriana 7, 44-190 Knurów 
39,17 pkt 30 pkt 69,17 pkt 

2 
„Dom z klasą” M.M. Othman Sp. j.,                   

ul. Warszawska 21/20, 25-512 Kielce 
54 pkt 0 pkt 54,00 pkt 

3 
ELEKTRO-JAREX Sp. z o.o., Sp. k.,                

ul. Warszawska 146, 25-414 Kielce 
60 pkt 40 pkt 100 pkt 

4 
EVOLUTION HOME Sp. z o.o.,                        

al. IX Wieków Kielc 6/5, 25-516 Kielce 
54,23 pkt 40 pkt 94,23 pkt 

5 
FORSMEBLE Wioleta Marciniak,                    

os. Na Stoku 63, 25-437 Kielce 
57,19 pkt 40 pkt 97,19 pkt 
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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 Pzp – termin podpisania 

umowy nastąpi po dniu 9 lipca 2019 r. 

 

6 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-

Usługowe „HOTEX” Marek i Tomasz 

Snopek Sp. j., ul. Batalionów Chłopskich 

57A, 25-671 Kielce 

51,21 pkt 20 pkt 71,21 pkt 


