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INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Dotyczy:   Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa pałacu w Suchej 

Górnej”. 

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.ITTM.SG.PN5.2018 

 

W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 – tj. ze zmianami: Dz. U. z 2017r. 

nr 2018), zwanej dalej ustawą PZP, na podstawie decyzji Zamawiającego, Pełnomocnik Zamawiającego, tj. spółka INVESTTEAM S.C. zawiadamia, że 

zostało rozstrzygnięte ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

� Zamawiający informuje, że do wyznaczonego terminu składania wpłynęła 1 oferta. 

� Zestawienie złożonych ofert i przyznana punktacja:   

 

Nr 

oferty  

Wykaz firm oraz adresów 

wykonawców, którzy 

złożyli 

oferty w terminie 

 

Kryteria oceny ofert odczytane na otwarciu: 

- Cena brutto - 60% (60%=60 pkt.) 

- Okres gwarancji - 20 % (20%=20 pkt.) 

- Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie Dyrektora/Kierownika Kontraktu 

(DD) wyznaczonego do realizacji zamówienia.  – 20% (20%=20 pkt.) 

Przyznane 

Punkty 

1. „RADOXIM” Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 12 A 
59-150 Grębocice 

 

Oferowana cena brutto: 11.795.700,00 

Oferowany okres gwarancji: 3 lata 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie Dyrektora/Kierownika Kontraktu (DD) 
wyznaczonego do realizacji zamówienia Dodatkowo: 2 realizacje, zgodnie z 

wymaganiami SIWZ  

60,00 pkt. 

  0,00 pkt. 

20,00 pkt. 

 

� W oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy PZP – Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 

1. NAZWA FIRMY 
„RADOXIM” Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 12 A 
59-150 Grębocice 

 

2. Podstawa prawna:  art. 91 ust. 1 ustawy PZP 

3. Uzasadnienie prawne: 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Uzasadnienie faktyczne: 

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść złożonej 

oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca 

uzyskał najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ  

przez Zamawiającego. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. 

Wobec powyższego orzeka się jak powyżej. 

Z poważaniem, 

Zespół „INVESTTEAM” S.C. 


