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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r., poz. 1579 ze zmianami) Prowadzący postępowanie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie pn:. „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z parapetami zewnętrznymi
i wewnętrznymi oraz wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w lokalach mieszkalnych znajdujących się
w zasobie Gminy Siemianowice Ślaskie”

Dla części 1 - ej postępowania
za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

F.P.H.U. „PROGRESS”
Marek Adamczyk
ul. Wrocławska 21
44-100 Gliwice

Uzasadnienie:
Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zmianami) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Wykonawca spełnia  wszystkie warunki  udziału  w postępowaniu,  oraz  wykazał  brak podstaw wykluczenia,  a
oferta nie podlega odrzuceniu.

Oferta złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów wskazanych w SIWZ, tj.:
cena oraz wysokość kary umownej.
2. Informacja o nazwie (firmie), siedzibie Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwach albo imionach i na-
zwiskach, siedzibie Wykonawcy albo miejscu zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktacja przyznana ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr
ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium „CENA”

Liczba punktów w
kryterium „Wysokość kary

umownej”

Łączna
punktacja

1 Ideal Okna Sp. z o. o.
ul. Królewiecka 215

82-300 Elbląg
20,90 40 60,90

2 F.P.H.U. „PROGRESS”
Marek Adamczyk
ul. Wrocławska 21

44-100 Gliwice

60 40 100

3 P.P.H.U. „EURO – BUD”
Iwona Palus

Zalas 726
32-067 Tenczynek

44,65 40 84,65

Dla części 2 - ej postępowania
za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

1



F.P.H.U. „PROGRESS”
Marek Adamczyk
ul. Wrocławska 21
44-100 Gliwice

Uzasadnienie:
Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zmianami) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Wykonawca spełnia  wszystkie warunki  udziału  w postępowaniu,  oraz  wykazał  brak podstaw wykluczenia,  a
oferta nie podlega odrzuceniu.

Oferta złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów wskazanych w SIWZ, tj.:
cena oraz wysokość kary umownej.
2. Informacja o nazwie (firmie), siedzibie Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwach albo imionach i na-
zwiskach, siedzibie Wykonawcy albo miejscu zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktacja przyznana ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr
ofert

y

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium „CENA”

Liczba punktów w
kryterium „Wysokość kary

umownej”

Łączna
punktacja

1 P.H.U. SEBMARK S. C.
ul. Majkowska 18a

62-800 Klisz
51,53 0 51,53

2 F.P.H.U. „PROGRESS”
Marek Adamczyk
ul. Wrocławska 21

44-100 Gliwice

60 40 100

3. W niniejszym postępowaniu żadna  oferta nie  została odrzucona.
4. Przedmiotowe postępowanie nie było prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Dyr Zarządu mgr inż Andrzej Prochota

Z-ca Dyr. Zarządu d. s. technicznych Kazimierz Krawczyk

….......................................................................
(podpis i pieczęć pełnomocnika Zamawiającego)
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