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MTP.271.2.11.2020.MK/EZ  
 

 Wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu wg rozdzielnika 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Termomodernizacja i przebudowa budynku w 

Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej 6, działka nr 881/1”. 

 

1.  W związku z prowadzoną procedurą przetargową, Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w związku 
z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. 
zwanej dalej ustawą Pzp), informuje, iż w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta 
Wykonawcy tj.:  
 
TOM-Instal sp. z o.o. 
ul. Gimnazjalna 6 
51-170 Wrocław 
za cenę brutto: 2 126 488,27 zł 
słownie brutto: dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 27/100. 

2. Uzasadnienie wyboru: 

Oferta nie podlega odrzuceniu, a jednocześnie została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała najwyższą ilość 
punktów, zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego kryteriami oceny ofert tj. 100,00 pkt. 
 
3. Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający, informuje niezwłocznie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest 
miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) wykonawcy 

Kryterium Ocena  

Cena ofertowa 
w zł brutto 

Termin 
gwarancji 

Kryterium 
cena  

60 pkt. 
 

Kryterium 
gwarancja 

40 pkt. 

RAZEM  
pkt. 

1 

 
OPOL-SKA Sp. z o.o.  
Spółka komandytowa 
ul. Wygonowa 81/13 
45-402 Opole 
 

2 600 835,00 60 miesięcy 49,06 40,00 89,06 

2 

 
TOM-Instal Sp. z o.o. 
ul. Gimnazjalna 6 
51-170 Wrocław 
 

2 126 488,27 60 miesięcy 60,00 40,00 100,00 

 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie 
wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucona żadnej oferty. 
5. Informacja o zawarciu umowy: 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 
w terminie nie krótszym niż 5 dni, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty. 

          Na oryginale podpisał  
          Zastępca Wójta Gminy 

  Andrzej Czech 
 


