
Pionki, dn. 27.04.2018 r. 

Nr sprawy  PWKC/333/2018  
 
 
 
 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu oraz wyposażenia w celu 

adaptacji istniejącej części obiektu sportowego na potrzeby saunarium 
 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta. 

W  wyniku przeprowadzenia  czynności  związanych z  badaniem  i  oceną  złożonej oferty, 

Zamawiający: 

1) przedstawia poniżej nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

niepodlegające odrzuceniu oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację 

 

 

 
„Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu oraz wyposażenia w celu adaptacji istniejącej części obiektu sportowego na potrzeby 

saunarium” 

Nr 
oferty 

Wykonawca 

Cena całkowita 
brutto - C 

Gwarancja i 
rękojmia - G 

Termin wykonania 
robót - T 

Łączna ilość uzyskanych 
punktów 

Ko=C+G+T 

Ranking 
ofert 

max. liczba pkt. 60 max. liczba pkt. 20 max. liczba pkt. 20 max. liczba pkt. 100 
- 

Ilość uzyskanych pkt. 

1 

NASPA Dorota 
Szymańska, 

Bieniędzice 15,  
26-625 Wolanów 

60,00 20,00 20,00 100,00 I 

 

 

 

 

 

2) przedstawia poniżej nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

niepodlegające odrzuceniu oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktacjęzawiadamia, że dokonał w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w 

SIWZ wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 1, 

złożona przez Wykonawcę: NASPA Dorota Szymańska, Bieniędzice 15, 26-625 Wolanów, 

ponieważ spośród nie podlegających odrzuceniu ofert, oferta ta uzyskała najwyższą liczbę 

punktów (100,00 pkt.). 



3) zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do wykonawców biorących udział w 

postępowaniu, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty w inny sposób. 
 
 
 

 

(-) Krzysztof Kowal 

      Prezes Zarządu 


