
Znak: AG.I.272.1.20.2020                                                                         Kielce, dn. 2 listopada 2020 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 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 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 „Utrzymanie w należytym stanie technicznym 

urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach A, B i C 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”.  

 

1) Wybór najkorzystniejszej oferty: 

- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 3 złożoną przez: 

KOMFORT KLIMA JK Elwira Kamińska 

ul. Reymonta 9A paw. 6, 05-120 Legionowo  

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 319 308,00 zł brutto. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

 

Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała najwyższą ilość punktów przyznawanych na podstawie 

przyjętego kryterium: cena z wagą 60 % oraz czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego 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 „czas 
reakcji Wykonawcy 

od momentu 
zgłoszenia przez 
Zamawiającego” 

Łączna 
liczba 

punktów 

1 
P&M Service Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 185, 

51-130 Wrocław 
44,70 pkt 40 pkt 

 

84,70 pkt 

 

2 

MBC Automatyka i Wentylacja  

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

spółka komandytowa, ul. Olimpijska 7,  

41-100 Siemianowice Śląskie 

30,81 pkt 40 pkt 70,81 pkt 

3 
KOMFORT KLIMA JK Elwira Kamińska, 

ul. Reymonta 9A paw. 6, 05-120 Legionowo 
60 pkt  40 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 7 listopada 2020 r. 

 

 

 
z up. Dyrektora Generalnego 

Marek Lisowski 

Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego 


