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OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
 

 

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy 

podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 25.11.2013r. 

do realizacji zadania pod nazwą:  

„Remont / modernizacja wielofunkcyjnego budynku społecznego w Rudnie Górnym” 
- wybrano:  
 

„PROBUD” Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 

32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7 
 

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 

383.495,69 zł (brutto), słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć 

złotych 69/100 (brutto). 
 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) /Pzp/ oraz zapisami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a złożona oferta nie podlega 

odrzuceniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Według przyjętego w niniejszym 

postępowaniu kryterium oceny ofert /cena 100%, przy czym 1% odpowiada 1 pkt /, oferta 

uzyskała 100 pkt. W zestawieniu porównawczym z pozostałymi ofertami złożonymi 

w postępowaniu uznana została za ofertę najkorzystniejszą.  
 

 

Informacje o wszystkich złożonych w postępowaniu ofertach: 

W postępowaniu przetargowym ZP.271.12.2013 złożono sześć (6) ofert: 
 

Oferta Nr 1: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WIKPOL 

33-370 Muszyna, ul. Kościelna 59 

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 89,71 pkt  
 

Oferta Nr 2: 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BUD-MA” Kozik Maciej 32-126 Igołomia, 

Pobiednik Wielki 92 
Oferta odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

i pkt 6 ustawy PZP - ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia - zawiera błąd w obliczeniu ceny, tj. w kosztorysie ofertowym stwierdzono 
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niezgodność z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ, na podstawie którego 

należało sporządzić kosztorys. 
 

Oferta Nr 3: 

Zakład Remontowo-Budowlany Marian Sikora  

34-400 nowy Targ, os. Niwa 103 a 
Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 86,40 pkt  
 

Oferta Nr 4: 

Konsorcjum przedsiębiorstw w składzie:  

Partner wiodący: Firma Handlowo Usługowa Generalbud 2 Jakub Pudlik  

32-410 Dobczyce, ul. Rzeźnicza 14b 

Partner: Zakład Remontowo-Budowlany Jan Piwowarczyk  

32-410 Dobczyce, Kornatka 203               

Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z powodu: 

nie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  o których  

mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz wykluczony z powodu nie wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj. warunku 

dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp).  

Oferta odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ 

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
 

 

Oferta Nr 5: 

SAMSON Sp. z o.o.  

33-132 Niedomice, ul. Fabryczna 9 
Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 83,51 pkt. 
 

Oferta Nr 6: 

„PROBUD” Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 

Proszowice, ul. Krakowska 7 
Uzasadnienie: jak wyżej 

 
 

Termin zawarcia umowy nie wcześniej niż: 02.12.2013r. 
 

  


