
 
Zakopane, dnia   11 września  2015 r.    

                                                                             
 
                                                                                     W s z y s c y  
 
 
 
Dotyczy: wyboru   oferty najkorzystniejszej  w przetargu nieograniczonym na   wykonanie 
remontu pomieszczeń na cele prowadzenia działalności oświatowej znajdujących się w 
budynku głównym Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H .Modrzejewskiej ul. Kasprusie 35 
a, 34-500 Zakopane 
 
 
                       Uprzejmie informuję ,że zamawiający  w wyniku przeprowadzonego na 
podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 z późn. zm - zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na   wykonanie remontu 
pomieszczeń na cele prowadzenia działalności oświatowej znajdujących się w budynku 
głównym Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H .Modrzejewskiej ul. Kasprusie 35 a, 34-
500 Zakopane, za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną  przez : 
      
Firma Remontowo-Budowlana-Kazimierz Zelek 
ul. Smrekowa 6 
34 – 500 Zakopane 
Cena oferty :  

 
Cena ryczałtowa netto za całość robót 129 814,31 zł 
Podatek VAT 23% w kwocie     29 857,29 zł 
Cena ryczałtowa brutto za całość robót  159 671,60 zł 
 
Uzasadnienie wyboru;  
    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 drugiej 
ważnej      oferty   złożonej       w niniejszym postępowaniu. 
 
  W przedmiotowym postępowaniu złożono   5  ofert.    Żaden wykonawca nie  został 
wykluczony z postępowania. Odrzucono 1 ofertę na podstawie art.89 ust 1 pkt 2 Pzp 
 
Streszczenie oceny i porównanie  złożonych ofert. 
   

L.p. Wykonawca i cena brutto oferty oraz długość udzielonej 

gwarancji na wykonanie robót 

Ilość punktów  w 

kryterium cena –  

w skali 90 

punktowej 

Ilość punktów 

w kryterium 

długość 

udzielonej 

gwarancji- w 

skali 10 

punktowej  

Łączna ilość punktów w 

skali 100 punktowej 

1 

ZUT TYCHY Sp .z o o, Sp.k 
ul. Podleska 45 
43-100 Tychy 
 
Cena ryczałtowa brutto za całość robót   
275 305,05 zł 
 
Oświadczam, że udzielam  36 miesięcznej gwarancji na 
wykonane roboty budowlane 
 

Oferta podlega 

odrzuceniu na 

podstawie  ART. 

89 UST 1 PKT.2 

Pzp  

  



2 

 
P.H.U.B „SystemEco” inż. Jakub Pradziad 
ul. Sądelska 97 b 
34 – 531 Murzasichle 
 
Cena ryczałtowa brutto za całość robót   
175 683,52 zł 
 
Oświadczam, że udzielam  36 miesięcznej gwarancji na 
wykonane roboty budowlane 

81,80 0 81,80 

3 

 
Firma Remontowo-Budowlana-Kazimierz Zelek 
ul. Smrekowa 6 
34 – 500 Zakopane 
 
Cena ryczałtowa brutto za całość robót   
159 671,60 zł 
 
Oświadczam, że udzielam 60 miesięcznej gwarancji na 
wykonane roboty budowlane 

90 10 100 

4 

Firma Wielobranżowa „KANTEK” Agnieszka Gut-Gał 
ul. Tatrzańska 112 
34 – 520 Poronin 
 
Cena ryczałtowa brutto za całość robót   
204 995,75 zł 
 
Oświadczam, że udzielam 36 miesięcznej gwarancji na 
wykonane roboty budowlane 

70,10 0 70,10 

5 

Z.R.GŁOWACCY S.C. 
ul. Za Cieszynianką 3 
34 – 500 Zakopane 
 
Cena ryczałtowa brutto za całość robót   
220 192,02 zł 
 
Oświadczam, że udzielam 36 miesięcznej gwarancji na 
wykonane roboty budowlane 

65,26 0 65,26 

 
                                                   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 


