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INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający informuje, iż 

w postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca 

PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa 
wybrano ofertę firmy:  

P.H.U. BETA-ELEKTRO 

Józef Tonderys 

ul. Pusta 3 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 

Cena brutto  -   931 110,48 zł 

Okres gwarancji  -  60 miesięcy. 
 

Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów zgodnie z określonymi kryteriami oceny 

ofert. 
 

1. Informacje o złożonych ofertach wraz z przyznaną punktacją  
     

 

Nr 

oferty 

Firma                                                

nazwa lub nazwisko oraz adres 

Wykonawcy  

Cena oferty 

(zł brutto) 

Okres 

gwarancji  

(miesiące) 

Liczba pkt 

kryterium 

Cena waga 

60% 

Liczba pkt 

kryterium 

Okres 

gwarancji 

Razem 

liczba 

pkt 

1. P.H.U. BETA-ELEKTRO Józef 

Tonderys, ul. Pusta 3, 47-220 

Kędzierzyn-Koźle 

931 110,48 60 60,00 40,00 100 

   

2. W toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego z 

Wykonawców. 

3. Zgodnie z art.308 ust.3 pkt1 lit a) ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.), Zamawiający może 

zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w art. 308 ust.2 Pzp, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym 

w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy zamawiającemu: 

1) oświadczenie kierownika budowy wraz z uprawnieniami budowlanymi tej osoby oraz z 

zaświadczeniami o wpisie na listę PIIB, z określonym w nich terminem ważności 

stosownie do właściwych przepisów,  

 2) harmonogram rzeczowo-finansowy wypełniony zgodnie z wzorem załączonym do PPU 

oraz kosztorysy ofertowe, 

  3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w roz. XXII SWZ, 

4) zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców. 

5. Zaleca się aby przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczył zamawiającemu 

kosztorysy ofertowe z tabelą elementów scalonych sporządzone według załączonych 

przedmiarów robót.  

6. Najpóźniej z dniem przekazania placu budowy Wykonawca musi dostarczyć 

Zamawiającemu kopię opłaconej polisy ubezpieczenia lub innego dokumentu 

ubezpieczenia OC potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z 

wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek. Suma gwarancyjna na wartość 

minimum 200 000,00 [PLN],  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

    Ubezpieczenia winny zachować swą ważność do dnia dokonania odbioru końcowego. 

 

 


		2022-05-05T09:29:28+0200
	Cisek; 47-253; opolskie; Polska




