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         AE/ZP-27-35/16                                                                        Tarnów, 2016-04-28 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-35/16       

                            

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny 

Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia,  

iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000 EURO na wykonanie 

zadania pn. „Przebudowa i remont istniejącego budynku Pawilonu Administracji                

w zakresie kuchni szpitalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - jako 

elementu modernizacji Specjalistycznego Szpitala im. E Szczeklika w Tarnowie” – 

wybrana została oferta Firmy: 

  

1/ Zakład Budowlano-Montażowy "POLBUD" Piątek i Ptak Spółka Jawna,                             

    ul. Spokojna 6, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie 

      Cena wybranej oferty: 1 576 135,03 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć 

tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 03/100), w tym cena netto: 1 281 410,59 zł (słownie: 

jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziesięć złotych 59/100). 
 

 Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert 

(opisanych wzorami) określonych w SIWZ  - obliczonych jako suma punktów przyznanych 

ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryteria, z 

uwzględnieniem ich wagi. 

 

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana może być zawarta, zgodnie z art. 94 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych po dniu 28 kwietnia 2016r. 

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy 

(firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono                          

w poniższej tabeli: 

Nr oferty Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania  

i adresy Wykonawcy 

I 
TOMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bernardyńska 15/9, 

33-100 Tarnów, woj. małopolskie 

II 
Zakład Budowlano-Montażowy "POLBUD" Piątek i Ptak Spółka Jawna,               

ul. Spokojna 6, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie 

 

Punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 

przedstawiono poniżej: 
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Numer oferty Liczba punktów w 

kryterium cena brutto 

Liczba punktów w 

kryterium okres gwarancji 

na wykonane roboty 

budowlane i zastosowane 

materiały 

Razem 

Oferta Nr I 399,60 50,00 449,60 

Oferta Nr II 450,00 50,00 500,00 
 

 

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie odrzucono żadnej 

oferty, ani nie wykluczono żadnego z Wykonawców. 
 

 

 

Otrzymują: 

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty, 

2. Strona internetowa Zamawiającego, 

3. Tablica ogłoszeń Zamawiającego, 

4. a/a  


