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ZSO/22/3/2016 

        Myślenice, dnia 07.06.2016 r. 
 

 

Zawiadomienie 
 

Informujemy niniejszym, iż w postępowaniu przetargowym na wymianę stolarki okiennej 

przy ul. Jagiellońskiej 2 w kwocie  275 107,00 złotych, wybrano następującą ofertę: 

 

„Okna-Kołodziejczyk” Janusz Kołodziejczyk, os. Mastalerze 33F, 34-451 Tylmanowa. Wykonawca 

przedstawił ofertę zawierającą cenę, która wynosi 114 389,61 zł brutto oraz okres gwarancji  

60 miesięcy. Jest to najkorzystniejsza złożona oferta nie podlegająca odrzuceniu. Oferta 

otrzymała ocenę 90,00 pkt w kryterium cena, 10,00 pkt w kryterium termin rękojmi i gwarancji  

i łączną ocenę 100,00 pkt. 

 

Pozostałe oferty klasyfikują się następująco: 

 

Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o., 20-474 Lublin, ul. Smoluchowskiego 1. Wykonawca 

przedstawił ofertę zawierającą cenę, która wynosi 172 818,01 zł brutto oraz okres gwarancji  

60 miesięcy. Oferta otrzymała ocenę 59,57 pkt w kryterium cena, 10,00 pkt w kryterium termin 

rękojmi i gwarancji i łączną ocenę 69,57 pkt. 

 

P.H.U.M. „MIDREW II”  Paweł Michura, 34-600 Limanowa, Młynne 101. Wykonawca przedstawił 

ofertę zawierającą cenę, która wynosi 185 168,28 zł brutto oraz okres gwarancji  

60 miesięcy. Oferta otrzymała ocenę 55,60 pkt w kryterium cena, 10,00 pkt w kryterium termin 

rękojmi i gwarancji i łączną ocenę 65,60 pkt. 

 

Welet Europa Sp. z o.o., ul. Różana 5, 75-212 Koszalin. Wykonawca przedstawił ofertę zawierającą 

cenę, która wynosi 194 274,81 zł brutto oraz okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta otrzymała ocenę 

52,99 pkt w kryterium cena, 10,00 pkt w kryterium termin rękojmi i gwarancji i łączną ocenę  

62,99 pkt. 

 

GRAB Sp. z o.o. Sp.k., Słotwiny 123 A, 24-310 Karczmiska. Wykonawca przedstawił ofertę 

zawierającą cenę, która wynosi 221 400,00 zł brutto oraz okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta 
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otrzymała ocenę 46,50 pkt w kryterium cena, 10,00 pkt w kryterium termin rękojmi i gwarancji  

i łączną ocenę 56,50 pkt. 

 

Odrzuca się ofertę Mazur Kolor Zakład Produkcyjny Bolesław Dąbrowski, 12-120 Dźwierzuty, 

Miętkie 58 za błąd w obliczeniu ceny polegający na zastosowaniu niewłaściwej stawki podatku VAT 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Wyklucza się wykonawcę P.P.U.H. „STOLMAR” Maria Potoczek, Świdnik 203, 33-312 Tęgoborze  

z powodu braku informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 2 

pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie po upływie 5  dni licząc od 

dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.   

 

                                           
                                                                                       
                                                                                        

Zamieszczono na stronie internetowej: http://almalo.edu.pl 

 


