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Dotyczy : wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ Adaptację pokoi 
                 z umywalkami na pokoje z łazienkami w Ośrodku „SZPULKI” ZCE przy 
                ul.  Małe Żywczańskie 9 b.   
 

Uprzejmie informuję, że zamawiający  w wyniku przeprowadzonego na podstawie  ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U  z 2010r.  Nr 113  poz. 759 z późn. zm -zwaną w  
dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.)  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „ Adaptację pokoi z umywalkami na pokoje z łazienkami w Ośrodku „SZPULKI” ZCE przy  
ul. Małe Żywczańskie 9 b,  za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną  przez: 

Firma P.H.U. TOMALA- Czesław Tomala
ul. Wierch Głodowski 70
34-530 Bukowina Tatrzańska
Cena brutto oferty: 114 924,96 zł

Uzasadnienie:
Oferta  spełnia  wszystkie  warunki  zamawiającego  zawarte  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia.  Cena  oferty  mieści  się  w kwocie  jaką   zamawiający  przeznaczył   na  realizacje  niniejszego  
zamówienia i oferta jest najkorzystniejsza w stosunku do pozostałych  trzech  ważnych ofert złożonych  w  
niniejszym postępowaniu.

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert. Jeden wykonawca został wykluczony z 
postępowania  ponieważ nie spełniał warunków udziału w postępowaniu a jego oferta nie odpowiada treści  
SIWZ.  Oferta drugiego wykonawcy została odrzucona  na podstawie art.  89 ust.1 pkt.4 -  ponieważ zawiera 
rażąco niska cenę w stosunku  do przedmiotu zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie  złożonych ofert.

Nr oferty Wykonawca i cena brutto oferty Ilość punktów w  skali 100 
punktowej

1 Firma Ogólnobudowlana KONSBUD
ul. Jana Pawła II 28a
34-435 Frydman
Cena oferty brutto: 121 932,20 zł

94,25

2 Firma P.H.U. TOMALA- Czesław Tomala
ul. Wierch Głodowski 70
34-530 Bukowina Tatrzańska
Cena brutto oferty: 114 924,96 zł

100

3 Firma PROFEXIM Sp.j.
ul. Bandurskiego 66
31-515 Kraków
ODDZIAŁ w ŁOSTÓWCE-BAZA DROGOWA
34-730 Mszana Dolna
Cena brutto oferty: 132 083,64 zł

87

4 Firma REM-BUD – Stanisław Majerczyk
ul. Stasikówka 71 c, 34-520 Poronin
Cena brutto oferty: 146 161,94 zł.

78,62



Pouczenie: 
W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu)  
tylko wobec czynności: 
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się  w Dziale VI Prawa zamówień publicznych. 

 


