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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot. postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym,  na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych zadania p.n.:  

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Kietrzu w zakresie przejścia na paliwo 

gazowe”. 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), zwana dalej ustawą Pzp informuję,  iż 

wybrano ofertę najkorzystniejszą na przedmiotowe zadanie złożoną przez:       

1. Hydratec sp. z o.o. , ul. por. Anatola Radziwonika 12, 15-166 Białystok. 

 

Uzasadnienie: 

 

Wykonawca,  Hydratec Sp. z o.o.  spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega 

wykluczeniu z postępowania, co zostało potwierdzone oświadczeniami wstępnymi oraz  

podmiotowymi środkami dowodowymi (odpisem   z Krajowego Rejestru Sądowego, wykazem 

robót wraz z referencjami).   Oferta nie podlega odrzuceniu.  

Wykonawca w  zastosowanych kryteriach oceny ofert w postępowaniu  t.j .ceny o wadze: 60% 

uzyskał 55,09 pkt  oraz  gwarancji i rękojmi o wadze  40 % uzyskał 40 pkt, łącznie 95,09 pkt, 

czyli najwięcej w niniejszym postępowaniu.          

 

2.W postępowaniu złożono trzy oferty niepodlegające odrzuceniu z postępowania, które 

uzyskały następującą liczbę punktów:   

Oferta Nr 1. 

Hydratec sp. z o.o. , ul. por. Anatola Radziwonika 12, 15-166 Białystok 

                             Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt 

                             L=4 393 479,97zł /4 784 700 zł x0,6x100pkt=55,09 pkt 

                              LO Gwarancji i rękojmi  = (OG / OGmax) x 0,4 x 100 pkt 

                              L=60 m-cy/60 m-cyx0,4x100 pkt=40 pkt 

                           _______________________________________  

                                                                            Razem:    95,09 pkt 



Oferta Nr 2. 

Konsorcjum: 

1. Puchałka Sp. z o.o., ul. Platynowa 4, 43-200 Pszczyna – Lider konsorcjum 

2.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Puchałka Stanisław Puchałka, ul. Platynowa 4, 

43-200 Pszczyna – Członek konsorcjum  

                             Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt 

                             L=4 393 479,97zł /5 167 986,63zł x0,6x100pkt=51,01 pkt 

                              LO Gwarancji i rękojmi = (OG / OGmax) x 0,4 x 100 pkt 

                              L=60 m-cy/60 m-cyx0,4x100 pkt=40 pkt 

                           _______________________________________  

                                                                            Razem:    91,01 pkt 

Oferta Nr 3. 

Zakład Usługowo-Handlowy, Kamil Duda, ul. Zielona 42, 48-130 Kietrz 

                             Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt 

                             L=4 393 479,97zł / 4 393 479,97zł x0,6x100pkt=60,00 pkt 

                              LO Gwarancji i rękojmi = (OG / OGmax) x 0,4 x 100 pkt 

                              L=36 m-cy/60 m-cyx0,4x100 pkt=24 pkt 

                           _______________________________________  

                                                                            Razem:    84,00 pk 

3. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostaje przesłane wykonawcom  przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w dniu jego sporządzenia. 
Zgodnie z art. 308 ust.2 Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta                    
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia.  
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