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                                            Do Wszystkich 

                                            Wykonawców 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  Przebudowa 

boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Miękiszu Starym  

OGŁOSZENIE NR 2022/BZP 00148511/01  

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i 

oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1  na Przebudowa boiska sportowego przy Szkole 

Podstawowej w Miękiszu Starym wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez  

Arkadiusz Gagat F.H. SOLO ul. Dynowska 6, 37-200 Przeworsk która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji i otrzymała 100 pkt.  

UZASADNIENIE 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Przebudowa boiska sportowego 

przy Szkole Podstawowej w Miękiszu Starym” w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 

ustawy  P.z.p. 

Zgodnie z zapisami  SWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał się kierować następującymi 

kryteriami: cena: 60% oraz okres gwarancji: 40%, i udzielić zamówienia Wykonawcy, który 

spełnia wymogi określone w SWZ i P.z.p. oraz uzyska najwyższą liczbę punktów według podanych 

powyżej kryteriów oceny ofert.   

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 2 ofert w tym:  

Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca. 

Z postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.     

Ocenie ofert zostało poddanych 2 oferty:  

1. Arkadiusz Gagat F.H. SOLOul. Dynowska 6, 37-200 Przeworsk 

Cena: 1 044 389,88  zł brutto    - 60,00 pkt 

Okres gwarancji:    60 miesięcy – 40,00 pkt 

Uzyskana liczba punktów:       100,00 pkt  

 

2. ACTIVA Longin Witkowski 90-130 Łódź, ul. Narutowicza 53 lok.6 

Cena:  1 141 418,50 zł brutto   – 54,90 pkt 

Okres gwarancji: 120 miesięcy – 40,00 pkt 

Uzyskana liczba punktów:     94,90 pkt 



 

 

 

 

 

 Mając na uwadze, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu a oferta była zgodna 

z przepisami P.Z.P. oraz odpowiadała treści SWZ należało wybrać ofertę Arkadiusz Gagat F.H. 

SOLO ul. Dynowska 6, 37-200 Przeworsk zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2.  

Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 223ust. 2 pkt 2 dokonał poprawki błędów 

rachunkowych w ofercie Wykonawcy: Arkadiusz Gagat F.H. SOLO ul. Dynowska 6, 37-200 

Przeworsk w kosztorysie ofertowym dto. Elektryki  w pozycji 33.Badanie i pomiar instalacji 

uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 

każdy następny ( pozycji przedmiarowa 1.2.13) nie poprawnie został wykonany sposób mnożenia, 

również po dokonaniu sumowania wyników wszystkich pozycji kwota całkowita uległa zmianie – 

ominięci przy sumowaniu kilku pozycji.  W związku z poprawieniem błędów rachunkowych 

ostateczna kwota oferty została zmieniona z kwoty 1 038 768,78 na kwotę 1 044 389,88  zł i ta kwota 

zostaje przyjęta jako oferta w postępowaniu.    

 

 

/Kierownik Zamawiającego/ 
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