
Dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata (do stanu surowego zamkniętego) 

 

Włocławek, 02 czerwca 2022 roku 

Zamawiający: 

Gmina Włocławek 

ul. Królewiecka 7 

87-800 Włocławek 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych 

określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, 

poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata 

(do stanu surowego zamkniętego)”; RBRiGK.271.2.10.2022. 

 

Gmina Włocławek, działając na podstawie art. 253 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, informuje Wykonawców 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

 

I. Najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu w przedmiotowym postępowaniu złożył Wykonawca: 

Pan Paweł Rusicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Produkcyjny Usługowo-

Handlowy „BUDPAL” Paweł Rusicki z siedzibą przy ul. Wiosennej 3, 87-800  Włocławek, 

NIP: 8880403489 (oferta nr 2), z ceną brutto: 383.387,94 zł – 60,00 pkt; okresem gwarancji i rękojmi dla 

przedmiotu zamówienia – 72 miesiące – 40,00 pkt. Łącznie uzyskując maksymalną liczbę 100 punktów. 

Poniżej Zamawiający przedstawia punktację przyznaną złożonym ofertom w przedmiotowym postępowaniu: 

 

l.p
. 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena oferty 

brutto 

Punkty za 
kryterium: 

cena: 
max 60 pkt 

Okres rękojmi 
i gwarancji dla 

przedmiotu 
zamówienia 

Punkty za kryterium: 
okres rękojmi i 
gwarancji dla 
przedmiotu 
zamówienia: 
max 40 pkt 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. Nr  

Pan Józef Sławianowski 
Firma Ogólnobudowlana 
INSTALTECH JÓZEF SŁAWIANOWSKI 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32 lok. 28 
87-800 Włocławek 
NIP: 888 00 24 390 

388.632,47 zł 59,19 pkt 72 miesiące 40,00 pkt 99,19 pkt 

2. Nr 2 

Pan Paweł Rusicki 
Zakład Produkcyjny Usługowo-Handlowy 
BUDPAL PAWEŁ RUSICKI 
ul. Wiosenna 3, 87-800 Włocławek 
NIP: 888 04 03 489 

383.387,94 zł 60,00 pkt 72 miesiące 40,00 pkt 100 pkt 

 

II. Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty: 

Zgodnie z art. 239 ustawy Pzp zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy 

stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem. W niniejszym postępowaniu 

Zamawiający jako kryteria oceny ofert wskazał cenę oferty – 60,00 pkt oraz okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu 

zamówienia – 40,00 pkt. Oferty ogółem mogły uzyskać maksymalną liczbę 100 pkt. 

 

 

……………………………………… 

Podpis Kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej 
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