
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ZOCHCINKU 

 

Znak sprawy:  ZP.26.4.2017 

Zochcinek, dnia 03 sierpnia 2017 roku 
 
Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej 
w Zochcinku  
Zochcinek 42 
27-500 Opatów  
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
 
  

A. Wybór najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający: Powiat Opatowski - 
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku informuje o wyniku oceny ofert złożonych                             
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn: .: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy 
ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie”. 
Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 4 złożoną przez:  
 
PPHU KAROCEZA 
Konary 42 
27-640 Klimontów 

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 2 873 865,69zł (brutto) i gwarancji 
udzielonej na 60 miesięcy. 

 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów 
przyznanych w kryterium cena i okres udzielonej gwarancji określonych w rozdziale XIII 
SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała wynik 100,00 punktów.  

 

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz 
ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w kryterium ceny i okresu udzielonej gwarancji. 

Numer 
oferty 

Firma, nazwa oraz adres 
Wykonawcy 

Liczba punktów 
otrzymanych 
w kryterium 

„cena” 

Liczba 
punktów 

otrzymanych 
w kryterium 

okres 
udzielonej 
gwarancji 

 
Ilość 

punktów 
uzyskanych 

łącznie 

1 WALSKI – BUDOWNICTWO 
Piotr Walski, Paweł Walski s.c. 
Stale 419 
39-400 Tarnobrzeg 

 
53,01 

 
40 

93,01 
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2 OSTROWIECKI KOMBINAT  
BUDOWLANY S.A. 
ul. Jana Rosłońskiego 4 
27-400 Ostrowiec Św. 

 
35,17 

 
40 

75,17 

3 MIWAX Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
Wacław Grela 
ul. B. Śmiałego 2 a 
39-400 Tarnobrzeg 

 
58,71 

 
40 

98,71 

4 PPHU KAROCEZA 
Konary 42 
27-640 Klimontów 

60 40 100 

 

B. Żadna oferta nie została odrzucona. 

C. Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania. 

D. Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może 
być zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych. 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta  
w terminie: 

1) po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą 
elektroniczną,  

2) po upływie 10 dni – w przypadku przesłania niniejszego zawiadomienia w inny 
sposób. 

 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w w/w ustawie. 

 

 

 

p.o. Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej 

w Zochcinku 
/-/ Jarosław Basak 

 


