
Gołotczyzna, dn. 29.09.2017r. 

 

Uczestnicy postępowania przetargowego 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę elementów konstrukcyjnych więźby 

dachowej oraz wymianę stolarki drzwiowej i okiennej  w parterowym budynku garażowo-gospodarczym 

wybrana została oferta nr 2 złożona przez: 

Usługi Remontowo – Budowlane ARBUD Kaszuba Arkadiusz 

ul. Tadeusza Kościuszki 16, 06-100 Pułtusk 
 

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 165.333,30 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta 

trzydzieści trzy złote 30/100).  

Uzasadnienie prawne: 

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP). 

Uzasadnienie faktyczne: 

 W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Wykonawca Usługi Remontowo – Budowlane ARBUD Kaszuba 

Arkadiusz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z przepisami ustawy PZP. 

Oferta złożona przez firmę Usługi Remontowo – Budowlane ARBUD Kaszuba Arkadiusz jest ofertą 

najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert (cena – 60%, termin wykonania - 10%, 

okres gwarancji – 30%), jest ofertą najkorzystniejszą i uzyskała 95,45 pkt. 

 Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidywany termin podpisania 

umowy o realizację zamówienia został wyznaczony na dzień 09.10.2017r.  

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 

ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom: 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Liczba 

punktów w 

kryterium: 

CENA - 60% 

Liczba 
punktów w 

kryterium: 

TERMIN 

DOSTAWY – 

10 % 

Liczba 
punktów w 

kryterium: 

OKRES 

GWARANCJI 

– 30 % 

Razem 

1 Handel i Usługi Waldemar Skłucki 

Lipa 4d, 06-100 Pułtusk 

55,43 10 30 95,43 

2 Usługi Remontowo-Budowlane ARBUD 

Kaszuba Arkadiusz 

ul. Tadeusz Kościuszki 16, 06-100 Pułtusk 

60 5,45 30 95,45 

3 Usługi Remontowo-Budowlane  

Jarosław Grzankowski 

ul. Chopina 3,06-200 Maków Mazowiecki 

50,57 4,29 18,75 73,61 

 Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w dziale VI 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

Z    p o w a ż a n i e m 



DYREKTOR 

/-/ Wiesława Gąsiorowska 


