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OGŁOSZENIE  
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.,- Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2018. 1986 t.j.) Szkoła Podstawowa w Oleśnie  – jako zamawiający   informuje, że  
w postępowaniu nr 341/ 3/19/SP  na „Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej  w Oleśnie oraz 
budynku Oddziału Przedszkolnego w Ćwikowie” 
  
● Za  najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez: 
ZAKŁĄD REMONTOWO- BUDOWLANY 
„TERMO-BUD” 
Ul. Królowej Jadwigi 41 
28-100 Busko Zdrój  
 
Uzasadnienie wyboru:  
Wykonawca  Zakład Remontowo  Budowlany „TERMO-BUD”, który złożył ofertę nr 1 nie podlega 
wykluczeniu, oferta tego  wykonawcy  nie  podlega  odrzuceniu  i  wykonawca  ten  złożył  ofertę,  
która  została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a lub b oraz zgodnie  
z art. 91 ust. 1 Pzp.  Oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert (cena 60%; 
Rozszerzenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane 40% ) – razem: 100 punktów, cena 
brutto oferty:  563 109,08zł.  
 
II.   Zgodnie z Art. 92 ust 1 pkt. 1 ustawy pzp. w załączeniu informacja o  nazwach i  adresach wykonawców, 
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.  
 
III. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (0-14) 641 24 41 - Arkadiusz Morawiec.  
Wykonawcę , którego  oferta została  uznana  za  najkorzystniejszą- o terminie zawarcia umowy powiadomimy 
pisemnie lub telefonicznie. 
 

 
 
                                                                             Dokument zatwierdził w dn. 30.04.2019r.                          
                                                                            Jarosław Bartoń   - Dyrektor SP w Oleśnie 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1x Wykonawcy biorący udział w postępowaniu,  
1 x Strona internetowa Szkoły Podstawowej w  Oleśnie, 
1 x a/a. 
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PRZETARG NIEOGRANICZONY  

Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej  w Oleśnie oraz budynku Oddziału Przedszkolnego w Ćwikowie 
oznaczenie sprawy: 341/3/19/SP                                                                                                           Olesno, dn. 30.04.2019r. 

Zbiorcze zestawienie ofert – punktacja. 
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KRYTERIEA OCENY OFERT- PUNKTACJA  

Cena brutto 
oferty (zł brutto) 

Liczba 
punktów za 

cenę 

Rozszerzenie okresu 
gwarancji na wykonane 

roboty budowlane  
max. 60 m/cy 

Liczba punktów za 
rozszerzenie okresu 

gwarancji 

Łączna liczba 
punktów 

1 

ZAKŁĄD REMONTOWO- 
BUDOWLANY 
„TERMO-BUD” 

Ul. Królowej Jadwigi 41 
28-100 Busko Zdrój  

 
 

563 109,08 60 

 
 

60 40 100 

2 

SAMSON Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 9, 33-132 Niedomice 

 
673 339,42 50.17 

 
60 40 90,17 

 
 
 
 
 
 


