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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
 Zgodnie z art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane  
pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na biurowo-
edukacyjny – ETAP II w ramach projektu Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia 
wróciła na wieś” – postępowanie powtórzone, dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej. 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty  
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie 
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający kierował się kryterium: cena 98 %, termin gwarancji 2 %. 
Wykaz i porównanie złożonych ofert. 
 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 

Streszczenie 
spełniania warunków 

udziału w 
postępowaniu  

 

Liczba 
punktów 

w 
kryterium 

cena 

Liczba 
punktów 

w 
kryterium 
gwarancja 

Suma  
punktów 

1 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowe „JANEX”  

Jan Bocheński 
ul. Zielona 8 

58-400 Kamienna Góra  

Wykonawca spełnia 
warunki w 

postępowaniu, oferta 
nie podlega 
odrzuceniu 

77,07 2,00 79,07 

2 

Usługi Remontowo-Budowlane 
Robert Chwalana 
ul. Wiśniowa 10 
59-420 Bolków 

Wykonawca spełnia 
warunki w 

postępowaniu, oferta 
nie podlega 
odrzuceniu 

98,00 1,00 99,00 

3 

Konsorcjum firm: 
THERM-BUD sp. z o.o. 

(pełnomocnik) 
Therm Bud Grzegorz Ważny  

(partner) 
Bolesława Chrobrego 51  

58-300 Wałbrzych 

Wykonawca spełnia 
warunki w 

postępowaniu, oferta 
nie podlega 
odrzuceniu 

53,95 2,00 55,95 
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Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż 
oferta nr 2 - Usługi Remontowo-Budowlane Robert Chwalana, ul. Wiśniowa 10, 59-420 Bolków 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz 
Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w Specyfikacji kryterium 
wyboru.  
 Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył                      
z postępowania żadnego Wykonawcy. Jednocześnie informuję, że termin podpisania umowy 
wyznaczony zostanie zgodnie z art. 94 u.p.z.p. 
 
 
 
 
 


