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ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Zgodnie z art. 92 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych , w skrócie upzp. 

 

Zamawiający informuje,  że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
DOSTOSOWANIE BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM 
UZDROWISKOWEGO MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI „AGAT" W JELENIEJ GÓRZE PRZY 
UL. CERVI 14 - DO WYMAGAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNICZNYCH I SANITARNYCH- KONTYNUACJA         
W 2020 r.:  
 

Część 2. PRACE REMONTOWE W POMIESZCZENIU ZMYWALNI NACZYŃ - PAWILON GASTRONOMICZNY- 
 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 508714-N-2020 z 03.02.2020r.  
 

1- najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: 
 

 

Firma Budowlana „ŚLIWIŃSKI” Jan i Grzegorz Śliwińscy - sp. cywilna 
z siedzibą: ul. Rubinowa 8   58-560 Jelenia Góra 

      Uzasadnienie 
W oparciu o oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku  podstaw do 
wykluczenia z postępowania oraz dokumenty - Zamawiający ocenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu                     
i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
Złożona oferta jest zgodna z treścią SIWZ i w bilansie ustalonych kryteriów otrzymała  93,48 pkt,  i  tym samym 
uznana została za ofertę najkorzystniejszą. 

 
2- nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównaniem 

zawierającym punktację  w kryterium oceny ofert :   kryteria [1%= 1,00pkt] → 
a) umowna cena -60,00pkt;  b) za podniesienie kar umownych z tyt. nieterminowej realiz. zamówienia o min.1 000zł za każdy dzień zwłoki- 
15,00pkt; c) za wydłużenie okresu trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady do co najmniej 60miesięcy- 25,00pkt  
 

Oferta nr 1 -    77,99 pkt 
Małgorzata Lach Walerych prowadząca działalność pn. MLW z siedzibą: ul. Muzealna 2; 58-500 Jelenia Góra 
w tym: 
 

a) umowna cena  64 750,88    → [41 000 : 64 750,88 ]*60          =   37,99 pkt 
b) podniesienie kar za opóźnienie realizacji o 1 000zł         =   15,00 pkt 
c) wydłużenie okresu gwarancji  do 60 miesięcy                  =   25,00 pkt 
                      
Oferta nr 2 -   75,00 pkt 

      Zbigniew Waszkiewicz prowadzący działalność  pn.  Przedsiębiorstwo  Budowlano-Usługowe   „REMONT” 
      z siedzibą:  ul. Długa 14F   58-521 Jeżów Sudecki 

w tym: 
 

       a)   umowna cena  41 000,00    →  najkorzystniejsza                         =   60,00 pkt 
       b)   podniesienie kar za opóźnienie realizacji o 1 000zł         =   15,00 pkt 
       c)   okresu gwarancji  48 miesięcy  →warunek                            =   00,00 pkt 
 

Oferta nr 3 -   93,48 pkt 
      Firma Budowlana „ŚLIWIŃSKI” Jan i Grzegorz Śliwińscy - sp. c. z siedzibą: ul. Rubinowa 8   58-560 Jelenia Góra 

w tym: 
 

       a)   umowna cena  46 000,00    →[41 000 : 46 000]*60                      =   53,48 pkt 
       b)   podniesienie kar za opóźnienie realizacji o 1 000zł          =   15,00 pkt 
       c)   wydłużenie okresu gwarancji  do 60 miesięcy                   =   25,00 pkt 

                        
 
                             

Jelenia Góra, 20 lutego  2020r. 
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