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  AE/ZP-27-38/17                                                                                   Tarnów, 2017-08-07 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -  sprawa AE/ZP-27-38/17      

                            
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa) 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 o 

wartości poniżej 5 225 000 EURO na wykonanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa części 

istniejącego budynku szpitalnego Pawilonu Chirurgii w zakresie części pomieszczeń Oddziału 
Ginekologii i Ortopedii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” wybrana została oferta Firmy: 

 

1/ Jawor Usługi Remontowo –Budowlane Wacław Jawor ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko woj. 

małopolskie: 
Cena wybranej oferty: 1 389 872,77 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 

osiemset siedemdziesiąt dwa złote 77/100),  w tym cena netto: 1 129 977,86 zł (słownie: jeden milion sto 

dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 86/100). 

 

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert  określonych w 

SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za 

wymienione w SIWZ kryteria, z uwzględnieniem ich wagi. 

 

 W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy albo imiona i 

nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy przedstawiono  w poniższej tabeli: 

Nr oferty Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców 

I F.H.U. OMEGA Sp. z o.o. Sp. k., 38-306 Libusza 180, woj. małopolskie 

II 
Zakład Budowlano-Montażowy "Polbud" Piątek i Ptak  Spółka Jawna, 33 - 100 Tarnów,           

ul. Spokojna 6, woj. małopolskie 

III 
Jawor Usługi Remontowo-Budowlane Wacław Jawor, ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko,                  

woj. małopolskie 

Punktację przyznaną ofertom przez członków komisji przetargowej w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację przedstawiono poniżej: 

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 533,46 30,00 563,46 

Oferta Nr II 498,96 30,00 528,96 

Oferta Nr III 570,00 30,00 600,00 

 

 

Otrzymują: 

1. Strona internetowa Zamawiającego 

2. a/a  


