
Znak: AG.I.272.1.10.2020                                                                                               Kielce, dn. 29 maja 2020 r. 

      

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

- sprostowanie 

 

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

z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje  

o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Remont pomieszczenia portierni w bud. C ŚUW”.  

 

1) Wybór najkorzystniejszej oferty: 

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 5 złożoną przez: 

Artis Negotium Rogala,  

ul. Mielczarskiego 117, 25-611 Kielce  

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 12 000,00 zł brutto. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała najwyższą ilość punktów przyznawanych na podstawie przyjętego 

kryterium: cena z wagą 60 %, okres gwarancji na materiały (drzwi aluminiowe) 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: 

Cena oferty 

(brutto): 

Liczba punktów 
otrzymanych           
w kryterium  

„okres gwarancji na 
materiały (drzwi 

aluminiowe)” 

Liczba punktów 
otrzymanych  
w kryterium 

„okres rękojmi na 
wykonane roboty 

budowlane” 

 
Łączna 
liczba 

punktów 

1 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  

ARKADA DELA Emil Dygas, 

ul. Kalińska 6/6a, 26-600 Radom  

36 pkt 20 pkt 20 pkt 76 pkt 

2 
F.U.H. Tutaj Sławomir, ul. Wikaryjska 77, 

25-255 Kielce 
30,41 pkt  20 pkt 20 pkt 70,41 pkt 

3 

Przedsiębiorstwo Budowlane PRAKTIW  

Paweł Ramiączek, ul. Domki 3,  

25-204 Kielce 

36,94 pkt 20 pkt 20 pkt 

 

76,94 pkt 

 

4 

Firma Wielobranżowa Kamil Mularczyk, 

ul. Jana Pawła II 95,  

26-001 Masłów Pierwszy 

Zamawiający nie przyznał punktów z powodu odrzucenia oferty Wykonawcy  

(art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z 90 ust. 3 ustawy Pzp.) oraz  

z powodu wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

(art. 24 ust. 1 pkt 12  ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp)  

5 
Artis Negotium Rogala,  

ul. Mielczarskiego 117,25-611 Kielce 
60 pkt 20 pkt 20 pkt 100 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 Pzp – termin podpisania umowy 

nastąpi po dniu 3 czerwca 2020 r. 


