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podstawowej w Kołczynie przy ul. Sulęcińska 29”

„Przebudowa części budynku szkoły

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 253 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze. zm.) Zamawiający zawiadamia
o wyborze oferty USŁUGI BUDOWLANE PAWEŁ FRĄCKOWIAK, ul. Żeromskiego 72,
69-200 Sulęcin „Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Kołczynie przy
ul. Sulęcińska 29”.
Podstawa prawna wyboru najkorzystniejszej oferty: art. 239 ustawy Pzp.
Podstawa faktyczna wyboru najkorzystniejszej oferty: zamawiający dokonał wyboru oferty
w oparciu o kryteria zawarte w SWZ: cena ofertowa brutto 60%, okres udzielonej gwarancji
40%. Jest to oferta najkorzystniejsza, przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do
ceny.
Poniżej zamawiający podaje nazwę i siedzibę wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy,
siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Numer Nazwa (firma) i
oferty adres wykonawcy

1

USŁUGI
BUDOWLANE
PAWEŁ
FRĄCKOWIAK
ul. Żeromskiego
72, 69-200
Sulęcin

Cena

Okres gwarancji

Łączna liczba
punktów

40

100

Brutto

60

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta:
Zamawiający informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,
z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3
ustawy Pzp, tj. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Pouczenie
Zgodnie z art. 513 pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie za niezgodna z przepisami czynność
Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie określonym w przepisach art. 515 ust. 1 pkt. 2a pzp.
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