
 

  

 
 
Znak sprawy:  Wierzba, dn. 29.09.2021 r. 
ZP-1/2021/PN 
   
 
      
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 

pkt 2 ustawy Pzp, pn. „Wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy dachu hangaru, PAN Dom Pracy 

Twórczej w Wierzbie, Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida” - znak sprawy: ZP-1/2021/PN. 

 

INFORMACJA  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

I. Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września  2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp" 
informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą została 
wybrana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: TAMA FARBY-LAKIERY Sp. z o.o.,  
ul. Olsztyńska 3, 12-200 Pisz, który zaoferował realizację zamówienia za łączną cenę 
299.666,19 zł brutto.  

 

 W prowadzonym postępowaniu kryteriami oceny ofert były:  

 

Nazwa kryterium  
Waga 

kryterium  
%  

Sposób oceny  

Cena z podatkiem VAT (C)  60  Wg wzoru w pkt 1  

Dodatkowy okres gwarancji (G)  20  Wg zasad w pkt 2  

Termin realizacji zamówienia (T)  20  Wg zasad w pkt 3  

 

Uzasadnienie: 
 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIX ust. 1 Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej: SWZ. Wybrana oferta otrzymała najwyższą liczbę  
punktów,  tj.:  100,00  pkt,  obliczonych  zgodnie  ze  wzorami  i  zasadami opisanymi  
w Rozdziale XIX SWZ.  



 
II. Zamawiający przedstawia poniżej w tabeli informacje określone w art. 253 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp. 
 

 

Nr 
oferty 
 
 
 

Firma (nazwa) i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
brutto (z 

podatkiem 
VAT) w PLN 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena z 
podatkiem 
VAT (C) – 

max. 
60 pkt 

Liczba 
punktów w 
kryterium  

Dodatkowy 
okres 

gwarancji 
(G) – max. 

20 pkt 

Liczba 
punktów w 
kryterium  

Termin 
realizacji 

zamówienia 
(T) – max. 20 

pkt 

Łączna liczba 
punktów 

przyznana 
ofercie po 

zsumowaniu 
ilości punktów 

za poszczególne 
kryteria ceny 

ofert (S) 

1. 

TAMA FARBY-
LAKIERY Sp. z o.o.  
ul. Olsztyńska 3,  
12-200 Pisz 

299.666,19 60,00 20,00 20,00 100,00 

 

 

 

 

 


		2021-09-29T10:45:47+0200
	Andrzej Sławomir Röhm




