
 
POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 
 

Zamawiający Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 informuje,                  
że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: 

 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  
fundamentów budynku PR nr 1  w Oświęcimiu 

 

Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku dokonywania oceny ofert Zamawiający 
wybrał do realizacji ww. zamówienia ofertę firmy: 

 

 

„PROGRESBUD” 
Andrzej Włodarczyk 
 
ul. Bartosza Głowackiego 17 
32-500 Chrzanów 

 
 

Cena ofertowa: 85 302,85 PLN netto 
104 922,51 PLN brutto  

 

 

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. 

 

O wymaganym terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca powiadomiony zostanie 
telefonicznie, ze wskazaniem dokładnej daty oraz pożądanej godziny przybycia do siedziby 
Zamawiającego osób uprawnionych do jego reprezentowania, lub uzgodnienia innego trybu 
podpisania umowy. Realizując dyspozycję art. 92 ust.1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, iż zgodnie             
z treścią art. 94 ust.1 w zw. z art. 94 ust. 2 pkt 3 Pzp, wskutek nie odrzucenia żadnej oferty                     
oraz nie wykluczenia żadnego z Wykonawców, umowa w niniejszym postępowaniu,                                 
którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
Pzp, może być zawarta niezwłocznie po skutecznym powiadomieniu Wykonawców o wyborze oferty.  

 

 

Realizując dyspozycję art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłamy                         
w załączniku protokół otwarcia ofert dla określenia nazw, siedzib i adresów wykonawców,                  
którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla wskazania punktacji 
ofert dla każdego kryterium i punktacji łącznej.  

 

 

Za udział w przetargu dziękujemy. 

 
 



 
 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁO ŻONYCH OFERT  
 

 
 
Zamawiający Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu,  
reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie: 
1. Przewodnicząca Bożena Tyran, 
2. Sekretarz Paweł Saratowicz, 
3. Członek Zofia Gałuszka. 
 

 
dokonał oceny i porównania ofert w postępowaniu przetargowym na:  
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku PR nr 1  w Oświęcimiu 
 

 
Otwarcia postępowania dokonano:  
w siedzibie Zamawiającego: 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1 
w terminie ustalonym postanowieniami siwz, tj.: dnia 14.08.2012r. o godz. 10.00 
 
Zamawiający przed otwarciem ofert podał szacowaną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 
zamówienia w wysokości: 184 000,00 PLN brutto. 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena ofertowa Punktacja 

 
1 
 

PANON Izolacje Sp. z o.o. 
02-103 Warszawa, ul. Archiwalna 9/48 

143 220,29 PLN 
brutto 73,26 pkt 

 
2 
 

Eko-Olkot Sp. z o.o. 
32-300 Olkusz, ul. Kolejowa 10 

192 106,66 PLN 
brutto 

54,62 pkt 

3 Boy-Bud M. Bojdys 
32-600 Oświęcim, ul. Nideckiego 44 

141 942,75 PLN 
brutto 

73,92 pkt 

4 „PROGRESBUD” Andrzej Włodarczyk 
32-500 Chrzanów, ul. Bartosza Głowackiego 17 

104 922,51 PLN 
brutto 100,00 pkt 

5 
Zakład Remontowo-Budowlany  
MURARSTWO Ryszard Żogała  

32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 12 

109 715,46 PLN 
brutto 

95,63 pkt 

 
 
 
 
 
 

 
Oświęcim, 03.09.2012r. 
 
 
 
                                                                                                             Bożena Tyran 

....................................................... 
podpis 

Przewodniczącego Komisji 


