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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA REALIZACJE/ ZADANIA

,,ogrodzenie terenu boiska oraz montaż piłkochwytów i bramek pruy szkole
podstawowej w Stojadłach'' - Dostawa i montaż piłkochwytów z trzech stron boiska

wrazzmontażem 2 bramek do piłki nożnej

Na podstawie art,92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia29 stycznia2OO4 roku Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 20t9 r., poz. t843 ze zn.) Zarnawiający informuje, że w wyniku

przetatgu nieograniczonego na wykonanie przedmiotowego zadania wybrano ofertę złoŻoną

ptzezi

P.P.H.U. ,,URBUD"
Krzysztof Urbański

ul. Gliwicka23}
42-603 Tarnowskie Góry

Zaofercwanaptzez Wykonawcę cena brutto wynosi: 116 850'00 zł

Udzielony okres gwarancji : 6lat

Termin płatności faktury: 7 dni

Termin rcalizacji 24.12,2020 r.

oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Na podstawie

przyjętych ptzez Zamawiającego kryteriów oceny ofert została uznana jako najkorzystniejsza

i otrzymil'a spośród wszystkich ważnych ofert najwyŻsząliczbę l00 punktów.

Ww. oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych.



Informacja o zlożonych ofeńach:

Lp Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Cena brutto
Okres

dodatkowej
gwarancji
(w latach) Liczbapunktów

uzyskanych przez
daną ofertę

wyliczona wg
wzoru:

K = Ks+K6

K. liczba
punktów
uzyskanych
przez daną
ofertę w
kryterium
,,cena oferty
brutto"

Kc - liczba
punktów
uzyskanych
przez daną
ofertę w
kryterium
,,dodatkowy
olaes
gwarancji"

I P.P.H.U.,,URBUD"
Krzysztof Urbański
ul. Gliwicka 230
42-603 Tarnowskie
Góry

116 850'00 zł J

100 pkt

100 pkt 40 pkt

, ProfiPanel
Mateusz Grabowski
ul' RóŻana 4

06-300 Przasnysz

I34190,56 zł J

92,25 pkt
52,25 pkt 40 pkt

J Sport Grupa Sp. z
o.o.

ul.Dźutigowa2ł
05_300 Mińsk
Mazowiecki

l40 999,82 zł 3

89,72pkt
49,72pkt 40 pkt

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawartana podstawie art. 94 ust.

1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniej szej oferty.
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