
 

 

Kodrąb, 29.04.2016 r. 
 
Numer sprawy: 271.4.2016 
 
 

Do wszystkich uczestników 
prowadzonego postępowania 
Biuletyn Informacji Publicznej 
Tablica ogłoszeń 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  numer sprawy: 
271.4.2016, nazwa zadania: Termomodernizacja budynku administracyjnego 
Urzędu Gminy w Kodrębie. 

 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych 
zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji 
zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
 
Nazwa Firmy: BAU sp. zo.o. 
Adres:   ul. Kuźniczka 1, 42-152 Opatów 
Cena brutto oferty: 221.551,68 zł  
Okres gwarancji: 5 lat 
Ilość punktów: 100,00 
 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ  
oraz osiągnęła największą ilość punktów łącznie z obu kryteriów. 
 
Kryteria oceny ofert: 
Cena (C) – 85% 
Okres gwarancji (G) – 15% 
 
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym  
w sprawie podpisania umowy w dniu 10.05.2016 r.  
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono 7 ofert, z czego odrzucono 2. 
W prowadzonym postępowaniu wykluczono 2 Wykonawców.  
 
 



 

 

 
 
 

Wykonawca Cena brutto 
(waga 85%) 

 
Okres 

gwarancji 
(waga 15%) 

Punkty cena 

brutto 

Punkty 

Okres 

gwarancji 

 

Punktacja 

razem: 

NIDECKI sp. zo.o. sp.komandytowa 

Nowa Wieś 37A 

33-336 Łabowa 

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona. 

AGBUD 

Michał Maciejczyk 

ul.Wyzwolenia 109 

Wancerzów 

42-244 Mstów 

280.046,15 3 67,25 5 72,25 

Rol-Bud 

Elżbieta Grabiszewska 

ul. Praga 50 

97-420 Szczerców 

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona. 

TADOS sp. zo.o. 

ul. Krasickiego 2 

97-500 Radomsko 

318.472,47 5 59,13 15 74,13 

BAU sp. zo.o. 

ul. Kuźniczka 1 

42-152 Opatów 

221.551,68 5 85,00 15 100,00 

Usługi Remontowo- Budowlane 

„STELDOM” 

Andrzej Stelmaszczyk 

ul. Krótka 38 

42-202 Częstochowa 

237.846,49 5 79,18 15 94,18 

„MIX-BUD” 

Adam Wiktorowicz 

Zachorzów 21B 

26-332 Sławno 

271.172,79 5 69,45 15 84,45 

 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeni 

następujący Wykonawcy: 



 

 

 

a) NIDECKI sp. zo.o. sp.komandytowa, Nowa Wieś 37A, 33-336 Łabowa 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 w związku z art. 25 ust.1 pkt. 1 w dniu 21.04.2016 r. 

Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnień dotyczących złożonej w postępowaniu 

oferty. Wykonawca potwierdził odebranie wezwania. W wyznaczonym  

przez Zamawiającego terminie Wykonawca nie udzielił odpowiedzi i wymaganych 

wyjaśnień.  

Zatem zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Zamawiający wyklucza Wykonawcę  

z postępowania o udzielenie zamówienia- Wykonawca nie wykazał spełniania warunków 

udziału w postępowaniu- w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. 

b) Rol-Bud, Elżbieta Grabiszewska, ul. Praga 50, 97-420 Szczerców 

Zgodnie z art. 26 ust. 4 w związku z art. 25 ust.1 pkt. 1 w dniu 21.04.2016 r. 

Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnień dotyczących złożonej w postępowaniu 

oferty. Wykonawca potwierdził odebranie wezwania. W wyznaczonym  

przez Zamawiającego terminie Wykonawca nie udzielił odpowiedzi i wymaganych 

wyjaśnień.  

Zatem zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Zamawiający wyklucza Wykonawcę  

z postępowania o udzielenie zamówienia- Wykonawca nie wykazał spełniania warunków 

udziału w postępowaniu- w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone  
następujące oferty: 
 
a) NIDECKI sp. zo.o. sp.komandytowa, Nowa Wieś 37A, 33-336 Łabowa 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
b) Rol-Bud, Elżbieta Grabiszewska, ul. Praga 50, 97-420 Szczerców 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych 
zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym Wykonawcą  możliwe 
będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania 
niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty listem poleconym  
za potwierdzeniem odbioru. 



 

 

 
 
5. Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
2) odrzucenia oferty wykonawcy 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia 
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

 

6. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198 (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 
 
7. Informację o rozstrzygnięciu przetargu umieszczono na stronie internetowej 

Zamawiającego www.bip.kodrab.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego. 

 
 

Wójt Gminy Kodrąb 
             (-) 
  Bożena Krawczyk 


