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Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Odtworzenie dachu budynku 

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Somiance” - znak sprawy: Kz. 272.8.2022  

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2021.1129 z późn.zm. ; zwana dalej: ustawą PZP), Zamawiający 

informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:  

 

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w rozdziale XIX SWZ. 

Wybrana została oferta nr 2 złożona przez:  

Usługi Remontowo-Budowlane 

Robert Wiśniewski 

Komorowo 84, 07-205 Rząśnik 

 

 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 398 282,76 zł brutto. 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta Wykonawcy Usługi Remontowo-Budowlane Robert Wiśniewski, spełnia 

wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała 

największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 

XIX SWZ. 

 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert (cena – 60 pkt, długość okresu gwarancji - 40 pkt) oraz łączną 

punktację: 



Nr 

oferty 

Nazwa oraz adres 

Wykonawcy 

Cena – I 

kryterium 

oceny ofert 

(pkt) 

Długość okresu 

gwarancji - II 

kryterium oceny 

ofert (pkt) 

Łączna 

punktacja 

1. 

Sprzedaż Materiałów 

Budowlanych Paweł Rosa ul. 

Pułtuska 35, 07-200 

Wyszków 

50,40 pkt 40,00 pkt 90,40 pkt 

2. 

Usługi Remontowo-

Budowlane Robert 

Wiśniewski Komorowo 84, 

07-205 Rząśnik 

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

3. 

PHU „ELEMIS” Elżbieta 

Krupa, ul. Spółdzielcza 3, 05-

311 Dębie Wielkie 

38,40 pkt 40,00 pkt 78,40 pkt 

 
Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty                       

z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Dziękujemy za udział w postępowaniu oraz zachęcamy do udziału w kolejnych 

postępowaniach. 

 

WÓJT GMINY SOMIANKA 
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