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ZAWIADOMIENIE, INFORMACJA 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11  września 2019 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2021 poz. 1129 z późn. zm. - dalej Pzp  ) Zamawiający – Gmina Pleśna, prowadząc postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 Pzp, na 

realizację zadania pn. . „Inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. Modernizacja 

budynku Centrum Kultury w Pleśnej” 

 

zawiadamia o: 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty. 

W   postępowaniu  wybrano ofertę Nr 5 złożoną  przez: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych , 

Andrzej Szegda, ul. 33-131 Łęg Tarnowski, ul. Dolna 47A, za cenę: 28.290,00 zł brutto z 

doświadczeniem przy  4 nadzorowanych inwestycjach. 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ich wag. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała największą 

ilość punktów tj.100,00 pkt, w tym w kryterium cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia: 

60,00 pkt, w kryterium doświadczenie inspektora nadzoru 40,00pkt. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

O miejscu i terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany oddzielnie. 

II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty wg kolejności wpływu wraz ze streszczeniem oceny i 

porównaniem złożonych ofert. 

1. oferta nr1 złożona przez: Firma ARKUS Janusz Lach , 33-156 Skrzyszów 576 - otrzymała 47,28 punktów 

w kryterium cena,  20,00 punktów w kryterium , doświadczenie inspektora nadzoru  razem 67,28 punktów. 

2. oferta nr2  złożona przez: Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego Robert Raczyński - otrzymała 

32,64 punktów w kryterium cena,  0,00 punktów w kryterium , doświadczenie inspektora nadzoru  razem  

32, 64punktów. 



3. oferta nr3  złożona przez: PROSTA -PROJEKT Piotrkowice ul Kielecka 37, 25-020  Chmielnik, 

Rafał Ślusarski - otrzymała 23,83 punktów w kryterium cena,  40,00 punktów w kryterium , doświadczenie 

inspektora nadzoru  razem 63,83 punktów. 

4. oferta nr4  złożona przez: Biuro Usług w Zakresie Budownictwa i Nieruchomości Marek Bochenek, 

33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 17/9 - otrzymała 19,16 punktów w kryterium cena,  10,00 punktów w 

kryterium , doświadczenie inspektora nadzoru  razem 29,16 punktów. 

5. oferta nr5  złożona przez: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych , Andrzej Szegda, ul. 33-131 Łęg 

Tarnowski, ul. Dolna 47A - otrzymała 60,00 punktów w kryterium cena,  40,00 punktów w kryterium , 

doświadczenie inspektora nadzoru  razem 100,00 punktów. 

6. oferta nr6  złożona przez: Nadzory Inwestycyjne inż. Jacek Legutko - otrzymała 39,29 punktów w kryterium 

cena,  30,00 punktów w kryterium , doświadczenie inspektora nadzoru  razem 69,29 punktów. 

7. oferta nr7  złożona przez: Arkadis Sp. z o.o.S1 sp. k. 38-120 Czudec ul. Słoneczna 47 - otrzymała 42,46 

punktów w kryterium cena,  40,00 punktów w kryterium , doświadczenie inspektora nadzoru  razem  82,46 

punktów. 
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