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Urszulin, dnia 19.01.2021 r.  

 

Znak sprawy: GBP/271/5/2020 

- wszyscy Wykonawcy – 
 

 
INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 zamówienia 
 
Zamawiający – Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu wraz 

z budową przyłącza kanalizacji deszczowej, montaż systemu i opraw DALI oraz roboty 

wykończeniowe w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie”. 

 Najkorzystniejszą ofertą  w części 1 zamówienia pod względem kryteriów podanych w 

Rozdziale 12 SIWZ jest oferta złożona przez Wykonawcę:   

GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W URSZULINIE SP. Z O.O.,  

 UL. SZKOLNA 17, 22-234 URSZULIN 

 
z ceną ofertową: 96 137,43 zł brutto oraz okresem gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie 

art. 89 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SIWZ oraz jego oferta 

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ - „Cena” – 60 

pkt., „Długość okresu gwarancji na roboty budowalne oraz zamontowane materiały i urządzenia” - 

40 pkt., razem - 100 pkt. 

 

Ponadto, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) ustawy Pzp, Zamawiający informuje: 

1) o wykonawcach, którzy złożyli oferty na część 1 zamówienia , punktacji przyznanej ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji: 

 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba punktów w poszczególnych kryteriach 
oceny ofert i łączna liczba punktów przyznanych 

ofercie 

1 

Geo-Servis Sylwester Radomski 

22-304 Siennica Różana 

Siennica 198 

 
Nie podlega ocenie-oferta odrzucona 
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2 

Gminny Zakład Usług 

Komunalnych w Urszulinie, 22-

234 Urszulin, ul. Szkolna 17 

„Cena” – 60,00 pkt 
„Długość okresu gwarancji na roboty budowalne oraz 
zamontowane materiały i urządzenia” – 40 pkt 
 

Razem – 100,00 pkt 

3 

„BRUNPOL” Andrzej 

Łukaszewski, Krupe 157, 22-

302  Siennica Nadolna 

„Cena” – 54,16 pkt 
„Długość okresu gwarancji na roboty budowalne oraz 
zamontowane materiały i urządzenia” – 40 pkt 
 

Razem – 94,16 pkt 

 
2) o  braku Wykonawców, którzy zostali wykluczeni, 

 
3) o ofertach odrzuconych: 
Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: Geo- Servis Sylwester Radomski 22-304 Siennica Różana, 
Siennica 198 w oparciu o przepisy art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

 
 

 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu nie ustanowił dynamicznego 
systemu zakupów. 
 
 
 
 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie 
/-/ Teresa Kuczyńska 

.......................................................... 
(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 


