
 

 

 

32-400 Myślenice ul. Jagiellońska 8  
REGON: 356586079 NIP: 6811349811 

Tel. 12 2740070 Fax 12 2722806 
ZSO.073.29.2018 

Myślenice, dnia  30.11.2018 r.  

ZSO.073.29.2018 

                                                                                               Uczestnicy postępowania  

 

 

POWIADOMIENIE 

 
o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Remont 

pomieszczeń na parterze w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy  

ul. Jagiellońskiej 2,, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ – obmiarem.  Nr sprawy: 

ZSO.073.29.2018. 

                                                                                                                                                 

Na podst. art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) Zespół Szkół Ogólnokształcących  

w Myślenicach, informuje o dokonaniu wyboru oferty.  

 

Wybrano ofertę: 

 

Firma Budowlana Żyła Józef, Osieczany 85, 32-400 Myślenice  

Kwota brutto: 65 900,00 zł, termin realizacji 18 dni, okres gwarancji i rękojmi 72 miesiące 

Oferta niniejszego Wykonawcy spełnia warunki przetargu, zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego 

kryterium-cena (waga 60,00 %) oferta otrzymała  60,00 pkt., w kryterium termin realizacji (waga 

20,00 %) oferta otrzymała  20,00 pkt., w kryterium gwarancja ( waga 20,00 % ) oferta otrzymała 

20,00 pkt. razem oferta otrzymała 100,00 pkt. Jest to najkorzystniejsza oferta nie podlegająca 

odrzuceniu. 

 

Pozostałe oferty klasyfikują się następująco: 

 

INARE Sp. z o.o., ul. Nowosądecka 54, 30-683 Kraków  

Kwota brutto: 80 887,26 zł, termin realizacji 20 dni, okres gwarancji i rękojmi 72 miesiące 

Oferta niniejszego Wykonawcy w kryterium-cena (waga 60,00 %) otrzymała  48,88 pkt., w kryterium 

termin realizacji (waga 20,00 %) oferta otrzymała  20,00 pkt., w kryterium gwarancja (waga 20,00 % ) 

oferta otrzymała 20,00 pkt. razem oferta otrzymała 88,88 pkt.  

 



 

 

 

 

FACIT Usługi budowlano-remontowe, ul. Kochanowskiego 171, 26-432 Wieniawa  

Kwota brutto: 119 519,10 zł, termin realizacji 20 dni, okres gwarancji i rękojmi 72 miesiące 

Oferta niniejszego Wykonawcy w kryterium-cena (waga 60,00 %) otrzymała  33,08 pkt., w kryterium 

termin realizacji (waga 20,00 %) oferta otrzymała  20,00 pkt., w kryterium gwarancja (waga 20,00 % ) 

oferta otrzymała 20,00 pkt. razem oferta otrzymała 73,08 pkt.  

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie niezwłocznie, od dnia przekazania 

powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

                                                                                         

                                                                                                                   /Jacek Ślósarz/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                              ...............................................                   
                                                                                                                                             (podpis Dyrektora) 

 

 
 

 
!!! Prosimy o niezwłoczne, zwrotne odesłanie potwierdzenia otrzymania korespondencji w przypadku poczty 

elektronicznej automatycznie lub pisemnie na e-mail: sekretariat@almalo.edu.pl  lub z pieczęcią wykonawcy lub 

czytelnym podpisem potwierdzenia otrzymania niniejszej korespondencji na nr fax. 12 272 28 06 !!! 

mailto:sekretariat@almalo.edu.pl

