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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym- wariant nr 1, o nr sprawy: 

TIR/03/D/PN/2021: Sukcesywną dostawę materiałów dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 

obejmująca zadania: 

Zadanie nr 1 – dostawa materiałów ogólnobudowlanych 

Zadanie nr 2 – dostawa materiałów do instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych  

i gazowych 

 

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

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich 

Wykonawców o:  

 

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE ZADANIA NR 1: 

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 1 

rozdziału XXVII SWZ. Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:  

 

P.P.H.U. „BUD-CHEM” 

ADAMEK 

Spółka jawna 

41-706 Ruda Śląska, ul. Nowy Świat 

NIP 641 000 31 07 

 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 120 306,17 zł brutto, z terminem realizacji 

jednostkowego zamówienia do 24 godzin.  

 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonej ofercie w każdym kryterium oceny 

ofert (cena ofertowa– 95 pkt, termin realizacji jednostkowego zamówienia- 5 pkt) oraz łączną 

punktację: 

 

LP. Wykonawca/ dokument  
Cena 

max 95 pkt 
IP1 

termin realizacji 
jednostkowego 

zamówienia – max 
5 pkt 
IP2 

Punkty Razem                              
KIP = IP1 + IP2 

1 

P.P.H.U. „BUD-CHEM” 
ADAMEK 
Spółka jawna 
41-706 Ruda Śląska, ul. Nowy Świat 
NIP 641 000 31 07 

95,00 5,00 100,00 

 

Uzasadnienie prawne: 

Stosownie do art. 239 ust. 1 Pzp, Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Poza tym oferta wybranego 

Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu do zadania nr 1, spełnia wszystkie warunki 

wymagane przez Zamawiającego, określone w specyfikacji warunków zamówienia. 



 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu, uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. 

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykazał, iż spełnia warunki udziału  

w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.  

 

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE ZADANIA NR 2: 

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 1 

rozdziału XXVII SWZ. Wybrana została oferta nr 2 złożona przez:  

 

P.H.U. BIEGAŃSCY Spółka Jawna 

Ul. 1-go Maja 107 

41-706 Ruda Śląska 

NIP: 641 000 95 70 

 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 59 961,97 zł brutto. 

 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonej ofercie w każdym kryterium oceny 

ofert (cena ofertowa– 95 pkt, termin realizacji jednostkowego zamówienia- 5 pkt) oraz łączną 

punktację: 

 

LP. Wykonawca/ dokument  
Cena 

max 95 pkt 
IP1 

termin realizacji 
jednostkowego 

zamówienia – max 
5 pkt 
IP2 

Punkty Razem                              
KIP = IP1 + IP2 

2 

P.H.U. BIEGAŃSCY Spółka Jawna 
Ul. 1-go Maja 107 
41-706 Ruda Śląska 
NIP: 641 000 95 70 

95,00 5,00 100,00 

 

Uzasadnienie prawne: 

Stosownie do art. 239 ust. 1 Pzp, Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Poza tym oferta wybranego 

Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu do zadania nr 2, spełnia wszystkie warunki 

wymagane przez Zamawiającego, określone w specyfikacji warunków zamówienia. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu, uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. 

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykazał, iż spełnia warunki udziału  

w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.  

 

II. ZAMAWIAJĄCY NIE ODRZUCIŁ ŻADNEJ OFERTY I NIE WYKLUCZYŁ WYKONAWCY.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom 

oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 PZP, środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie  

z zasadami określonymi w Dziale IX PZP. 

 

 

 

 

 

         (podpis kierownika Zamawiającego) 

 


